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ATEITIS
Mėnesinis moksleivių žurnalas

Nr. 2—3 1928 m. vasario—kovo mėn. XVIII

Petras Kap s aini s

Dienojant

Būk sveika, jaunute gyvenimo saule!Aš laisvo likimo gūdus pakeleivis Laisvėju, aistringai bučiuoju pasaulį, Myliu paslaptingai dainuojančią deivę.
Liepsnom padabinta man šypsos gadynė Su amžių pavasario žydinčia puota.Kur audros perkūnai — ten mano tėvynė, Gintarais pražydus, šilkais vainikuota.
Narcizais ir rožėmis takas nuklotas, Kuriuo su pavasariais jaunas einu Į saulę ir žvaigždėmis spindinčius plotus — Palaiminti žemės rasotų dienų.
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Alfonsas Keliuotls

Baltos lelijos
Būry tarp rūtų, kvepiančių mėtų 
Šiandie pražydo baltos lelijos;
Žvilgsny jų — kiemas niaurus nušvito, 
Žvilgsny jų — mano širdis atgijo.

Atkili vartai į kiemą kviečia
Visus į mano namus viešėti;
Atvira širdis, atviros lūpos'* 
Visus vienodai nori mylėti.

Šiandie aš jūsų, o jūs vėl mano — 
Lelijos šypsos visiems vienodai.
O dabar sėskim prie vaišių stalo!
... Už langų šlama mums platūs sodai.

K. Grigaity te 
*

❖ * 
v 

Žydi gėlės rudeninės 
Laukdamos mirties;
Gesta šviesūs atminimai 
Iš jaunutės praeities.

Rudeniui žiedus pakandus.
Pražydėjo man viltis.
Ko paraudo vyšnių lapai? kodėl andai 
Buvo vasaros naktis?...

Kada gėlės rudeninės
Jau pakąstos pražydės, 
Sielai „andai“ prisiminus 
Skaidrios ašaros riedės.
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A. Vaičiulaitis

Praloštas smuikas
Jei jūs būtumėt jj susitikę keliu einant, tikrai būtumėt manę, 

kad pavargėlį susitikot. Kas galėtų įspėti, jog tas žmogus, su
glamžyta kepure ant galvos, ilgu, nudribusiais skvernais ir atbriz
gusiomis rankovėmis apsiaustu apsivilkęs, iš po kurio matyti 
senos, sulopytos, baisiai apsitrynusios kelinės, lietingą rudens dieną 
sunkiomis, medinėmis klumpėmis klampiu keliu į miestą kažin 
kokiu reikalu skubąs, jog tai viso kaimo muzikantas, ūkininkas, 
turįs žmoną, vaikų būrelį ir dešimt margų žemės. Teisybė, jo 
žemė prasta, visam kaime prasčiausia, smiltėta ir nenaši. Bet ne 
savo žeme visiems žinomas Jokūbas, tik smuiku.

Niekas nepasakys, kad jis būtų puikiai griežęs, bet beveik 
nė vienas pasilinksminimas be jo neapsiėjo. Jei pasitaikydavo 
vestuvės ar šiaip didesnis pokylis, tuomet, suprantama, Jokūbo 
su jo smuiku niekas nė neprašydavo, geresnių rasdavo. 
Pats tai puikai matė, bet nei jis del to pyko nei rūgėjo. „Etw, 
mąstydavo sau, „yra ko čia pykti, jei aš jiems šiandie nereikalin
gas. Ateis laikas, kada kitiems praversiu“.

Paprašytas jis nemokėjo atsisakyti. Todėl kai vieną vakarą 
už durių kažin kas subrazdėjo, ir po valandėlės į pirkią įėjo 
jaunas vaikinas,. Jokūbas jau numanė, su kokiu reikalu ir paklausė, 
pas ką bus pasilinksminimas.

Vyras atsakė, dar vieną kitą žodį sumetė ir išėjo. Jokūbas 
jį išlydėjo.

Lauke buvo jau sutemę, tik pačiuose vakaruose pro sunkių 
debesų tarpą kartais dar sužėruodavo raudonas dangus. Kaimo 
smuikininkas, visas patenkintas ir nudžiugęs, žiūrėjo į tamsoje 
nykstantį vaikiną ir galvojo, kaip ateinantį sekmadienį visą naktį 
grieš. Pro nedidelio vėjo ošimą jis įsiklausė į vakaro tylą; gir
dėjo, kaip tvarte arkliai ėsdami į ėdžias beldžiasi, kaip kartais 
avelė subliauja ar karvė sumykia. Ties jo kojomis šnerėjo sausi 
lapai. Ilgai stovėjo, paskui, dar kartą metęs akį į trobas, nedi
deles, daiktais skylėtais stogais, daiktais su naujais lopiniais, 
pasakęs žodį iš laukų parbėgusiam šuniui, įėjo į vidų. Ant slenks
čio dar stabtelėjo pasiklausyti pagiry suskambėjusios dainos.

Žmona tuojau atnešė vakarienės. Padėjusi dubenį ant stalo 
prieš vyrą, pati atsisėdo kitoje pusėje ir, paėmusi šaukštą, kiek 
patylėjusi, prabilo:

— Tai vėl eisi kiaurą naktelę vargti. Nei tau naudos nei 
sveikatos iš to. Verčiau tuo tarpu pramigtum—ir darbas rytojaus 
dieną iš rankų nekristų

Jokūbas, pabraukęs plačiai rankove per kaktą, lyg norėda
mas galvoje daugiau minčių sujudinti, tyliai tarė, rodos, ko 
bijodamas;
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— Ką padarysi, kad prašo... Bene, pagaliau, dykai aš jiems 
griešiu... Vis sumeta kiek...

❖* *
Gražiai iššluotame ir vandeniu palaistytam kambary jau kyla 

nuo sukimosi dulkių sūkuriai. Kad nebūtų taip trošku, langai 
praviri, nors lauke šaltoka. Iš lėto sukasi pora už poros. Kampe 
sėdi Jokūbas, vadžioja trauku per stygas ir muša koja taktą į 
žemę, bet taip palengva ir atsargiai, lyg po juo stiklinės grindys 
būtų. Jis žiūri primerktomis akimis į šokikus, jo širdy darosi 
linksma ir kažkaip jauku. Ar jis prisimena, kaip pats dar jaunas 
bernas su kitais prieš dvi dešimtis metų linksminosi, ar jis, gal 
būt, pamiršo sunkius dienos rūpesčius,—niekas nepasakys, niekas 
neįspės iš jo raukšlėto veido ir sutrauktų antakių.

Už stalo šeimininkas ir keletas nenorinčių šokti ar jau nu
ilsusių iš pinigų lošė.

Norėjo dėti smuiką į šalį, bet jaunieji apspitę tol prašė, 
kol Jokūbas, negalėdamas atsispirti pagundai, iš naujo mušė koja 
taktą ir griežė ilgai, kol visi šokikai įkaisdavo.

** *
Šitas žmogus per visą savo gyvenimą dvi aistras širdy ne

šiojo: jis norėjo amžinai griežti ir kortomis lošti. Dabar, matyda
mas vyrus prie stalo pinigus žarstant, nejučiomis kreipė į juos 
žvilgį, jo akyse spindėjo keista ugnelė. Nustojęs griežti, sėdo 
prie kurio lošiko ir žiūrėjo, kaip tas savo laimę ar nelaimę 
traukia.

Greit vėl reikėjo smuiką į rankas imti, bet dabar visą jo 
sielą valdė kita aistra. Jis jau nežiūrėjo, kaip poros viena už 
kitos sukasi, negirdėjo, kaip linksmą žodį kas jam sušunka, nieko 
daugiau nejautė, kaip tik tą pagundą, kuri jam ramybės visą 
naktį neduos. Ir lošikai, lyg tyčia, jį ragino prie stalo sėsti ir 
laimės pamėginti. Jokūbas vadžiojo trauką vis greičiau"ir greičiau, 
poros sukosi smarkiau. Jis, tol nestojo, kol visus prakaitas 
išpylė.

— Dabar, sakė jis, pažaiskite ratelį, o aš tuo tarpu 
pasilsėsiu.

— Sėsk prie mūs, dėde, atsiliepė balsas nuo stalo.
Dusyk to sakyti nereikėjo. Štai, Jokūbas už stalo, tuoj 

gauna kortą ir išsitraukia iš kišeniaus pinigų. Iš pradžių jam 
sekasi, visai puikiai sekasi. Trisyk paeiliui laimėjo.

— Žiūrėk, nusijuokė prakišusieji, vos spėjo prisėsti, o jau 
visiems lūpas apšluostė. Ar nereikės bėgti iš čia, kad visų pinigų 
nepalikčiau?..

Tik iš vienų rankų Jokūbas jokiu būdu negalėjo pasprukti: 
šeimininkas kiekvieną sykį laimėjo. Kai ėmė sektis ir kitems, 
muzikantui pasidarė sunkiau. Pirmiausia jis prakišo tuos pinigus, 
kuriuos vos prisėdęs gavo; paskui pamaži nyko iš kišeniaus 
satineštieji. Jokūbas vis tikėjosi, kad jam vėl netrukus ims sektis,
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sudės didelį banką ar šiaip kuris prakiš. Bet lyg tyčia kortos 
ėjo blogesnės, jokios vilties nematyti. Nors jis lošdamas ir ramus 
išrodė, bet kiekvieną sykį, traukiant kortą, kildavo baimė, pirštai 
imdavo nejučiomis drebėti. Prieš kiekvieną dar neatvožtą kortą 
jis ilgai mąstydavo. Pasiseks, nepasiseks: laimė ar pražūtis. Bet 
laimė buvo nuo jo toli. Ir štai, kai staiga įkišo į kišenių renką, 
jis buvo tuščias, nė vienas centas nesuskambėjo.

* *
Pirmiausia, tą savo būklę pastebėjęs, Jokūbas norėjo pa

kilti, bet šiuo atveju toks žygis būtų lygus kareivio iš mūšio 
lauko pabėgimui. Jei turi pinigų ir nueini sau, tuomet kitas da
lykas. O dabar būtų baisiai negražu, jei kas priėjęs pasakytų: 
„Tai jie, .dėduli, tave nurakė, likai kaip žuvis plikas“. Todėl, 
valandėlę pasvyravęs, nutarė iki paskutiniosios laikytis. Jam atėjo 
mintis, kad vis tiek sykį pradės sektis, o tas sykis, gal būt, kaip 
tik dabar. Jei nueitų, pinigų jau negautų, o likęs gali laimėti. Ir 
jam atrodė, kad kažkoks balsas kuždėjo į ausį nesikelti, traukti 
už daugiau pinigų.

Jis ėmė jaudintis, sušilo, akys keistai žėravo, lūpos susičiaupė, 
širdis smarkiau plakė. Kai jo eilė atėjo, nė nepaklausęs, kiek ban
ke yra, pasakė už viską imąs. Visi nusistebėjo ir į jį sužiūro. 
Banką laikė šeimininkas.

— Penki litai ir dešimt centų, pasakė jis.
— Tai nieko, sumurmėjo Jokūbas, rodos, jo žodžių gerai 

nenugirdęs.
— Ką už tiek daug imsi... Palik nors pusę kitiems.
— Tai nieko, pakartojo muzikantas, giliai įsitikinęs, kad 

tikrai laimės.
Pirmą kartą ėjo karalius, po jos septynakė. Jokūbas, tai 

pamatęs, nudžiugo. Dabar juk gali ištraukti aštuonakę, devynakę 
ar net vieną akį daugiau. Laimėjimas kaip tikras. Todėl beveik 
linksmas paėmė kita kortą ir, nė nepažvelgęs, ant stalo atvertė.

— Tūzas! suriko aplink stovėję.
— Ką? paklausė Jokūbas ir pastiro.
Ant stalo iš tikrųjų gulėjo tūzas. Vynų tūzas, su nuplėštu 

kampu. Vargas, pražūtis! Ak! Kai lošikai pamatė, kiek muzikan
tas sutraukė, visi nustebo. Vargšo muzikanto būklė pasidarė sun
kesnė, kad neturėjo kuo sumokėti. Seimininkas pasiūlė dar sykį 
traukti.

— Dabar skolą iš tikrųjų laimėsi, pasakė jis. Jokūbas, nė 
nepamąstęs, paėmė kortą. Tik staiga kažkas atsiliepė:

— O ką statai, jei pralaimėsi?
— Ką statau? paklausė graibydamas po kišenius, bet ten 

buvo tuščia, kaip ūkininko kluone pavasarį.
— Ką užstatau?.. paklausė jis apsižvalgydamas ir netikėtai 

pastebėjo smuiką.
Nieko daugiau neliko.
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— Smuiką, smuiką, kalbėjo muzikantas, o širdy susyk pa
sidarė skaudu ir graudu.

Tik viltis, kad laimės, privertė jį taip ryžtis. Jis nė sap
nuote nesapnavo, kad galėtų skirtis su tuo daiktu, brangiu jam 
kaip kūdikis. Pagaliau, jo galvoj tokia mintis netilpo ir nieku- 
met nebūtų tilpus. Net tada, kai ant stalo gulėjo sutrauktos dvi
dešimt šešios akys, jis negalėjo įsivaizduoti, kas pasidarė. Sėdėjo, 
lyg žmogus, kurį netikėtai sugavo ir į geležinį narvą uždarė, bi
jodamas galvą į šalį pasukti ir pasijudinti. Tik vadžiojo akimis * 
per visus, nuolat mirkčiodamas, lyg šviesos per gausu būtų.

Tuo tarpu atbėgo merginos ir vaikinai, ėmė Jokūbo prašyti, 
kad griežtų.

— Jau gana, dėduli, pasilsėjai. Griežk, griežk!
Jokūbui graudu pasidarė. Prašyti, kad leistų griežti, jam 

atrodė be galo keista, jis nedrįso smuikas jau buvo ne jo.
Smuikas šeimininkui praloštas! Sėdėjo muzikantas nusimi

nęs už stalo, kaip iš namų išvytas ar didelės nelaimės užkluptas 
žmogus. Jis nežinojo ką sakyti, nežinojo, nuo ko pradėti.

Seimininkas prisislinko prie jo ir kažin ką ištarė, bet Jo
kūbas* jo žodžių neišgirdo.

Jo galvoj viena mintis kilo paskui kitą. Kaip jis namie pa
sirodys, kur akis dės, kai visas kaimas sužinos, ką sakys, susi
tikęs pažįstamą žmogų! Tik kai už peties pajudino, Jokūbas at
sigręžė ir liūdnai pažiūrėjo.

— Sakau, man tavo smuiko nereikia, sakė jau kelintą 
sykį šeimininkas. Ko sėdi, griežk. Matai kad šokikai jau laukia,..

Jokūbas atsistojo, rodos, nenorėdamas tais žodžiais tikėti, 
ir nustebęs rankas išskėtė, lyg ką apkabinti rengdamasis. Šeimi
ninkas buvo be galo gerai nusiteikęs, visas džiaugsmu virė.

— Ką veiksiu su tavo smuiku, sakė jis. Man jo nereikia... 
Tegu tau Dievas duoda sveikatą, kad ilgai pajėgtum jauniesiems 
griežti,.. Man jo nereikia... Imk ir griežk...

Muzikantas negalėjo žodžio ištarti. Stovėjo jis už stalo, ran
kas išskėtęs, kol šeimininkas prie jo priėjo, apkabino ir 
pabučiavo. Susirinkusius apėmė neapsakomas džiaugsmas ir links
mumas. Jie šaukė, plojo, gyrė šeimininką ir muzikantą. O šis tik 
po geros valandos atsipeikėjo ir pradėjo šnabždėti;

— Aš jį kaip savo vaiką mylėjau... Kur aš būčiau dingęs 
be jo... Tuojau griešiu, tuojau, tik valandėlę luktelkit... Tuojau..,

Kad jūs būtumėt matę jį tą naktį griežiant! Visus jo jau
smus, visą sielą, rodos, smuikas pavergė. Jis nieko nematė, kaip 
tik virpančias stygas, nieko negirdėjo, kaip tik plaukiančius gar
sus. Jam atrodė, kad viskas smuiko aidais persiėmė ir džiaugėsi.

O kai švintant išėjo namo, jam visas pasaulis džiaugsmu 
skambėjo: ir tos žvaigždės, kur aukštai blėsdamos mirkčiojo, ir 
medžiai, kur pakeliui apnuoginti styrojo ir nykiai šnerėjo, ir 
šalnos pakąsta žolė, ir mažutis vabalėlis, kur žiemai gilyn į žemę 
rausėsi.



Mikelandželo Šve Petro$Baziliko^kupola,

Mikelandželo Capella Medęi,



Ateitininkai ir 10 mėty
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvės

Visiems Ateitininkų Federacijos nariams
Draugės Ateitininkės ir Draugai Ateitininkai!

Amžinai minėtina lietuvių tautai vasario 16 diena turi mums 
šiais 1928 metais ypatingos reikšmės: šitą dieną mūsų tauta pri
valo sąmoningu bei kritišku žvilgiu apimti pirmąjį stambesnį barą, 
išvarytą atgimusios Lietuvos Valstybės ir visuomeninės tautinės 
kūrybos laukuose. Tokią dieną dera ne tik džiaugtis tuo, kas 
yra atsiekta, bet ir įsisąmoninti nuostoliai ir prarasti materialiniai 
bei moraliniai turtai; kritiškai vertinti tai, kas yra, ir daryti naujų 
tvirtų pasiryžimų trūkumams atpildyti, kūrybai išvystyti, geresnei 
ateičiai laimėti. Žodžiu tariant, suėjus pirmam dešimtmečiui atgi
musios tautinės mūsų valstybės gyvenime, dera vienu nenutrūks
tamu žvilgiu sujungti praeitį, dabartį ir ateitį: konstatuoti tai, kas 
atsiekta; vertinti tai, kas gyvenama; spėti tai, kas yra lemta.

Šituo atžvilgiu sukankamosios iškilmės Itin yra reikšmingos 
mums, ateitininkams. Kritiškas orientavimasis ir sąmoningas nusi
statymas didžiuosiuose tautinio gyvenimo įvykiuose yra ateitinin
kams ypatingai svarbus todėl, kad nuo šito orientavimosi Ir nuo 
šito nusistatymo pareina, galima sakyti, sprendžiamojoje dalyje 
tolimesnis lietuvių tautos likimas. Juk ateitininkai, kaipo mokslą 
einąs susipratęs lietuvių katalikų jaunimas, iš tikrųjų, atstovauja 
jaunatvės perspektyvoje tam, kas sudaro visai realų lietuvių tautos 
gyvenimo branduolį. Jungdami tiek savo ideologijoje, tiek ir savo 
gyvenime j organingą sintezį individualines lietuvių tautos lytis 
su universaliu krikščioniškosios pasaulėžiūros turiniu, ateitininkai 
organizuoja dvi pagrindines mūsų tautos gyvenimo galybes — 
katalikybę ir lietuvybę. Antra vertus, ateitininkai ne tik vardu, 
bet ir pagrindiniais savo nusiteikimais yra, iš tikro, ateities žmo
nės, t. y. tie, nuo kurių pareina ateities likimas. Jie, būtent, tvir
tai pasitiki nelygstamuoju idealu, kuris yra nuolatos siektinas 
tikslas; brangina bei remiasi teigiamosiomis tradicijomis, kurios 
realizuoja atsiektus laimėjimus, ir nenustoja rūpinęsi naujomis 
pažangos priemonėmis, kurios leistų laimėti gražesnę ateitį.

Todėl mums, ateitininkams, kaip ir visai mūsų tautai, yra 
šiandien tautinės gyvybės šventė. Bet sykiu mums, kaipo ateities 
žmonėms, ši šventė yra dar kritiško įsisąmonini
mo ir galingų pasiryžimų diena. Šiandien dvasiniu 
žvilgiu mes turime spręsti ne tik tai, kas yra mūsų tauta, bet ir
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ta!, kuo jinai gali būti pagal savo pašaukimą, Ir kokia rolė yra 
skirta šito pašaukimo realizavime mums, ateitininkams. Ruoški
mės tad į Didžiąją Ateitį, galingai užsimokime į naujus kultūrinės 
kūrybos žygius ir ruoškimės ištikimai patverti, gar
bingai kovoti, kuriamai dirbti ir galutinai lai
mėti.

Per mūsų tautinės gyvybės šventę mes privalome, visų pirma, 
aiškiai įsisąmoninti, nuo ko pareina ne tik mūsų tautos atsilai
kymas kitų tautų šeimoje, bet ir jos lemtas žydėjimas visuotinai 
reikšminga tautine kūryba. Juk toks jau yra bet kurios gyvybės 
dėsnis, kad, norint gyvuoti, reik ne tik gyventi, bet ir klestėti. 
Ogi noras gyventi gaivina mus šiandieną labiau, negu kada nors, 
nes šią dieną mes džiaugiamės nepriklausomo mūsų gyvavimo 
pradžia Ir ruošiamės jį išplėsti visame mūsų tautinės būties plote 
ir atpalaiduoti jį galutinai tiek nuo išviršinių, tiek ir nuo išvidi
nių verguvės sąvaržų.

Pirma tautinės gyvybės sąlyga yra ištiki
mybė tautinei savo individualybei ir susidariu
sioms su jos išsivystymu tautinėms tradicijoms. 
Mūsų tautos istorija labai iškalbingai prlrodo, kaip yra tragiškas apsl- 
lenkimas su šita ištikimybe. Susikūrusi pirmą kartą tautinė mūsų val
stybė augo, stiprėjo ir plito greičiau ir labiau, negu ėjo anų laikų tau
tinis mūsų susipratimas ir kultūrinis brendimas. Tokio neatatikimo 
tarp valstybinio gyvenimo ir tautinės kultūros tempo išdava buvo 
ta, kad valstybinė ekspansija pastūmė valdančiuosius mūsų visuo- 

- menės sluoksnius pasiduoti svetimoms įtakoms, nusidėti tautinei 
savo Individualybei ir, pagaliau, nutraukti tvirtesnius ryšius su 
tautinėmis tradicijomis. Tokiu būdu lietuvių valstybė nustojo tos 
galingos atramos, kuria yra susipratęs tautinis gaivalas, pasidavė 
kaimynų pinklėms ir, galų gale, suiro svetimų intrigų ir brutalios 
prievartos spąstuose.

Kad lietuvių valstybė vėl galėtų atgimti, reikalingas buvo 
iš pradžios tautinis lietuvių atgimimas, t. y. mūsų visuomenės ir 
ypatingai šviesuomenės grįžimas prie tautinių gyvenimo lyčių ir 
užmezgimas nenutrūkstamų ryšių su tautinėmis visuomeninio gy
venimo tradicijomis. Per ištisus 35 metus (1883—1918), t. y. nuo 
„Aušros“ atsiradimo Iki Didžiojo karo galo, brendo valstybinė 
lietuvių tautos mintis, kol visiškai paaiškėjo Lietuvos istorijoje, 
kad tautinio gyvenimo pilnatvė reikalauja nepriklausomo valsty
binio reiškimosi, ir kad tik tasai valstybinis gyvavimas yra pa
stovus ir tikrai reikšmingas, kuris yra pagrįstas tautine višuome- 
ninės daugumos individualybe. Lietuvių tauta prarado valstybinę 
savo nepriklausomybę, kai valdantieji jos sluoksniai buvo nustoję 
tautinės ištikimybės, bet dėlto irgi lietuvių tauta atgavo valsty
binę savo nepriklausomybę, kai lietuvių tautos šviesuomenė buvo 
iškėlusi tautinio atgimimo obalsį ir pradėjusi tautinės kūrybos 
darbą. Visa tai labai reikšmingai prlrodo, kad tauta, norinti 
nepriklausomai gyventi, privalo turėti tvirtą
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valią ištikimai patverti tautinėse savo tradi
cijose, jas saugoti ir jomis pagrįsti tolimesnius 
tautinės savo kūrybos žygius.

Taigi atgimusi Lietuvos Valstybė yra mažiau ar daugiau 
tiesioginis padaras visų tų, kas šiaip ar taip buvo prisidėjęs prie 
tautinio lietuvių visuomenės atgimimo. Tiesa, kad šita valstybė 
galėtų naujai įsikurti, reikalinga buvo atkakli nepaliaujama kova 
ir surištos su ja aukos. Gyventi visados reiškia kovoti, nes tas, 
kas nurimsta gyvenimo bangose ir nustoja spyręsis priešingiems 
gaivalams, neišvengiamai yra, merdi ir žlunga. Kaip ir atskiras 
individas, taip ir visuomenė kovoja su išviršiniais ir išvidiniais 
priešais už savo gyvybės išlaikymą, už savo nepriklausomybę ir 
vidaus laisvę; kovoja su savo inercija į apsnūdimą ir pasitenki
nimą pilka gyvenimo realybe. Kovojo ir dėjo kruvinas aukas ir 
lietuviai, kol įstengė sukurti nepriklausomą Lietuvos Valstybę kad 
Ir tokią, kokia jinai dabar yra, neaplmančlą dar visos prideramos 
sau teritorijos ir nevisai dar laisvą savo vidaus gyvenime. Kovojo 
lietuviai už valstybinę savo nepriklausomybę jau tada, kai spy
rėsi prieš rusų brukamą „graždanką“ ir gabeno lietuviškąją lite
ratūrą iš užsienio, nevengdami pavojų ir dėdami aukas. Kovojo 
lietuviai už valstybinę savo nepriklausomybę Ir Kražiuose, neno
rėdami išsižadėti savo šventovės ir besiryždami pakelti del jos 
fizinius smūgius. Kovojo lietuviai už valstybinę savo nepriklau
somybę ir tada, kai per Didįjį Vilniaus Seimą reikalavo Lietuvai 
autonomijos ir skelbė aktyvią kovą su autokratiškąja rusų 
valdžia.

Kiekvienas panašus kovos atsitikimas buvo jau ruošiamasis 
pratinimasis prie sprendžiamosios kovos už nepriklausomybę, — 
kovos, kuri pasidarė neišvengiama, kai lietuviams teko kruvino
mis aukomis prirodyti savo pasiryžimą būti nepriklausomais. 
Kovota su visais didžiaisiais kaimynais — vokiečiais, bolševikais 
Ir lenkais, ir laimėta, nes kovoje už tautinę gyvybę laimi daž
niausiai ne tas, kas yra materialiai stipresnis, bet tas, kieno tei
sės yra šventos. Ir jei mes per ištisą dešimtmetį galėjome jau 
džaugtis nepriklausoma valstybine būtimi, tai mes turime būti 
dėkingi ne tik tiems mūsų tautos sūnums, kurie gaivino šiaip 
ar taip tautinį mūsų atgimimą, bet ir tiems mažiems ir dideliems 
mūsų tautos kovotojams, kurie suprato, kad tauta, nesiryžtanti 
kovoti už gyvastingas savo teises, yra tauta, pasmerkta mirti, ir 
kurie todėl ryžosi patys paaukoti savo gyvybę, kad tauta galėtų 
garbingai gyvuoti. Šiandien šitų mūsų tautos karžygių mes ne
galime neminėti su pilna dėkingumo ir susižavėjimo širdimi. Jiems 
priklauso garbė kovoti už šventąsias tautos teises ir laimėti tai, 
kas buvo galima laimėti mažai palankiose kovos aplinkybėse. 
Savo narsiais žygiais jie palaikė tautos gyvybę ir sudarė jai žy
dėjimo perspektyvą, nes heroiška kova už išviršinę 
tautos nepriklausomybę Ir vidaus laisvę yra 
būtina jos gyvavimo sąlyga.
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Kai patvari ištikimybė tautinėms tradicijoms Ir heroiška 
kova už nepriklausomybę leido lietuvių tautai atstatyti savo val
stybę ir apsispręsti į nepriklausomą btPj, valstybinis gyvenimas 
pareikalavo nuo mūsų kartos nepaprastai intensyvaus kuriamojo 
darbo. Pasirodė, būtent, kad tauta tik tada įstengia gyventi ir 
sėkmingai atsilaikyti prieš stipresnių bei kultūringesnių kaimyniį 
spaudimą, kai ji ne tik yra ištikima tautinėms savo tradicijoms ir 
yra pasiryžusi mirtinai kovoti už šventąsias savo teises, bet ir 
sugeba dirbti plačiosios kultūrinės kūrybos darbą. Gyvenimas 
yra ne tik ištikima ištvermė ir nuolatinė kova, bet ir nepaliaujamas 
darbas ir dargi kuriamasis darbas. Tiek atskiras asmuo, tiek ir 
visa visuomenė be iniciatyvos, be kuriamojo užsimojimo, be pa
tvaraus darbo, be plačios siekimo perspektyvos negali pasižymėti 
ne tik produktyvumu, bet ir paprastu atsparumu gyvenimo var
žytynėse. Štai kodėl pirmasis nepriklausomo mūsų gyvenimo 
dešimtmetis pareikalavo iš mūsų visuomenės ir vadovaujančių 
jos sluoksnių labai intensyvaus kuriamojo darbo, kuris turėjo 
neatidėliojamai nors klek atpildyti kultūrinį mūsų atsilikimą, ku
riame per prievartą laikė mus brutalus užkariautojas.

Šiandien mes jau galime su pasitenkinimu konstatuoti, kad 
mūsų nepriklausomo gyvenimo dešimtmetis šiaip ar taip buvo 
didelio sunkaus darbo laikotarpis. Tegul mes nesame padarę visa, 
kas galima būtų reikalauti; tegul mes toli gražu nesame sukūrę 
tai kas galima būtų pageidauti, — vis dėlto, sprendžiant išdavas 
pagal pajėgas bei aplinkybes, negalima nepripažinti, kad nuveikta 
labai daug, atliktas labai svarbus kuriamasis darbas, būtent, tasai, 
kuris buvo būtinai reikalingas apsisprendusiai gyventi nepriklau
somu bei laisvu gyvenimu tautai. Nūdien mūsų tauta yra jau 
įsigyvenusi tautinės valstybės pamatuose, yra jau, taip sakant, 
įsitautinusi visuomeninio gyvenimo apraiškose, suderinus etniš
kąjį savo pobūdį su viešo reiškimosi lytimis. Lietuvių kalba, ga
lima sakyti, pirmą kartą yra tapusi valstybine kalba ir tuo pačiu 
yra praplitusi ištisoje visuomenės jierarchijoje. Sykiu jinai yra 
pritaikoma labai greitu tempu visam kultūrinio gyvenimo plotui 
pagal tuos reikalavimus, kuriuos stato visuomeninės santvarkos, 
švietimo, mokslo ir meno terminologija.

Ir panaši pažanga, kokia kad yra įvykusi lietuvių kalbos 
įsigalėjime, ėjo per visą dešimtį metų mažne visose kultūrinio 
gyvenimo srityse. Švietimo įstaigos padaugėjo per šita laiką 
daugiau negu dešimts sykių, palyginant su tuo, kas buvo prieš 
karą prie rusų valdžios. Universitetas kasmet jau tūkstantį jau
nimo priima į savo sienas. Opera savo pajėgomis ir meniškąja 
kultūra konkuruoja jau su senesnių Europos sostinių operomis. 
Krašto pramonė plečia tautinę gamybą į sritis, kurios anksčiau 
buvč patenkinamos importu, Ir vis sėkmingiau prisitaiko ne tik 
prie vietinės, bet ir prie svetimų rinkų reikalavimų. Auga taip 
pat ir techninės krašto priemonės, o sykiu su jomis ir kultūrinis 
gyvenimo lygmalas. Apskritai, daugeliu atžvilgių per paskutinį



— 76 —

dešimtmetį gyvenimo pažanga keleriopai padidino savo laimė
jimus. Per šitą trumpą laiką kuriamuoju savo darbu lietuvių 
tauta, Iš tikro, yra įrodžiusi, kad ji ne tik nori, bet ir sugeba gy
venti nepriklausomu gyvenimu.

Taigi dairydamiesi į netolimą savo praeitį, mes galime visai 
aiškiai patirti, kad pirmoje eilėje trys veiksniai saugojo tautinę 
mūsų gyvybę Ir įtvirtino ją nepriklausomos valstybės organizme, 
būtent, Ištikimybė tautinėms tradicijoms, atkakli kova už šven
tąsias savo teises ir intensyvus kuriamasis darbas. Todėl irgi 
turėsime stiprinti šitų veiksnių rolę tautiniame mūsų gyvenime, 
jei panorėsime toliau organizuoti bei plėsti tautinę savo gyvybę 
ir tapti tikrai kultūringa tauta, sugebančia ne tik atsilaikyti gy
venimo kovoje, bet ir padaryti visuotinai reikšmingų inašų į kul
tūrinį visos žmonijos lobyną. Bet pirma, negu tai galės įvykti, 
privalome gerai įsisąmoninti tai, ko verta dabartinė mūsų padė
tis, ir ko dar mums ypatingai trūksta. Tai yra kritiško sąmonin
gumo prievolė, kurios paneigimas neleidžia rasti tikros pažangos 
kelio.

Ar iš tikro esame pilnai bei nuosekliai ištikimi tautinėms 
savo tradicijoms? Ar iš tikro esame tvirtai pasiryžę Iškovoti visa, 
kas mums teisingai pridera? Ar iš tikro dirbame kuriamąjį darbą 
tokiu užsimojimu, kuris pritiktų aukštos kultūros tautai? Esame 
ką tik konstatavę teigiamuosius mūsų tautos atsiekimus tautinio, 
valstybinio ir kultūrinio jos atgimimo eigoje. Atsiekta daug, la
bai net daug tose nepalankiose aplinkybėse, į kurias pastatė 
mus likimas. Objektyvus šitų atsiekimų veriinimas neduoda todėl 
mums teisės būti pesimistais aimanuotojais. Bet, žiūrint į tai, 
kas privalo būti, į mūsų ateities siekimus, lieka atsiekti dar dau
giau, lieka atbaigti tas darbas, kuris tėra vos pradėtas. Jei tad 
būtų nepateisinamas pesimizmas žemai vertinti tai, kas yra at
siekta, tai lygiai nepateisinamas būtų optimizmas, , kuris ragintų 
mus nurimti toje padėtyje, kurioje mes dabar esame. Iš tikrųjų, 
tautinė mūsų individualybė toli gražu nėra dar pilnai išvystyta 
visame viešo bei privatinio gyvenimo plote; mūsų kovos už pri
mityviausias teises dar nebaigtos; kuriamasis mūsų darbas nėra 
dar bendru ruožu priėjęs visuotinai reikšmingos kūrybos laipsnio.

Kad tautinė mūsų individualybė nėra dar kiek ryškiau rea
lizuota gyvenime, galima lengvai įsltikrinti apsidairius į mūsų 
gyvenimo lytis. Mūsų kalba moksliškai dar nepakankamai ištirta 
bei apdirbta, t. y. nėra lingvistiškai aiškiai nustatyta ir filologiš
kai dailiai, nutašyta. Taisyklingas jos vartojimas yra, palyginti, 
nedažnas atsitikimas. Tautinė mūsų istorija dar nėra metodingai 
ištirta, pilnai atstatyta konkretinėje savo išvaizdoje ir tiksliai nu
šviesta pagrindinėse savo linkmėse. Mūsų karta nesudaro dar 
vienos sutampamos visumos su mūsų praeitimi. Mūsų etniškas ti
pas nėra dar nusistovėjęs ir nėra dar įgavęs kultūrinio pastovumo. 
Žodžiu tariant, kaipo f tautinė individualybė, mes^ nesame’dar 
pasireiškę suj tuo sugestyviniu ryškumu, su tuo įsigalėjusiu
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kultūrinio tipo pastovumu, kurie charakterizuoja turinčią tvirtas 
tradicijas tautybę.

Taip pat mes nesame Ištisai įsigalėję toje teritorijoje, kuri 
mumsTpridera vardan istorinių, etniškų, kultūrinių ir kitokių teisių. 
Kitaip tariant, mūsų tauta nėra dar taip sutapusi su savo terito
rija, kad ši būtų neliečiama bei neginčijama kitų tautų akyse. 
Štai kodėl žymi mūsų tautinės teritorljds dalis tebelieka svetimo 
užgrobiko rankose, tose rankose, kurios laiko taip pat neteisėtai 
ir mūsų sostinę — Vilnių. Todėl nieks iš mūs negali abejoti, 
kad mes neprivalome nurimti, kol nepamiršta
mas mūsų Vilnius, toji kultūrinė viso istorinio 
mūsų Išsivystymo Išdava, nebus mums grąžin
tas ir vėl netaps kultūriniu lietuvių' tautos 
centru nepriklausomos integralinės jos terito- 
rijos ribose. Garbinga kova už mūsų nepriklausomybę iki 
šiolei tik iš dalies laimėta, ir mes nebūtume verti susipratusios 
kultūringos tautos vardo, jei nenorėtume jos laimėti galutinai.

Panaši kultūringo visuomeninio susipratimo prievolė nelei
džia mums nurimti del mūsų vidaus padėties. Pilna nepriklau
somybė integralinėje tautos teritorijoje ir pilna visuomeninio bei 
kultūrinio apsisprendimo laisvė viduje yra du dalyku, kuriuodu 
vienas antro reikalauja, kaipo dvi nuoseklia 1 vieną antrą papil
dančios tautinio gyvenimo pusės. Iš tikrųjų, tai yra dvi laisvės— 
išviršinė bei išvidinė, kuriedvi tarnauja lygiai reikalingomis sąly
gomis pilnam tautos apsisprendimui bei savaimingam jos reiški- 
mulsi. Panašiai, kaip nesame Iki šiol laimėję nepriklausomybės 
integralinėje savo teritorijoje, taip lygiai nesame pilnai laimėję 
visuomeninio ir kultūrinio apsisprendimo bei reiškimosi laisvės 
savo viduje. Visuomenė, kuri nori laisvai gyventi, pažangiai to
bulėti ir laimėti pagarbą kultūringame pasaulyje, negali nurimti 
šitokioje padėtyje.

Pagaliau, kuriamasis mūsų tautos darbas, kaip sakyta, nestovi 
dar reikiamoje aukštumoje. Atsilikę kultūrinėje pažangoje del 
nepalankių tautinio gyvenimo aplinkybių ir išlaikyti per prievartą 
šitokiame atsilikime ilgesnį laiką, mes turėjome ir tebeturime 
dar iki šiolei atpildlnėti paprasčiausius kultūrinio gyvenimo rei
kalavimus. Tai privertė mus skendėti iki šiolei gana primityviame 
diletantizme ir nesinaudoti tais intensyvios kūrybos laimėjimais, 
kurie galėtų mums ateiti iš planingo darbo suskirstymo, gilaus 
išslspeciallzavimo, techniško išsitobuhnlmoį kultūrįnio susibendra- 
vimo su pasaulinės kūrybos centrais ir drąsaus, pilno tautinės 
iniciatyvos, kūrybinio užsimojimo. Jei per pirmąjį nepriklausomo 
mūsų gyvenimo dešimtmetį padarytas milžiniškas kūrybinis darbas, 
kuris gal per daug net intensyviai išsėmė aktyviosios mūsų vi 
suomenės pajėgas, tai vis dėlto toks intensyvus trūsėjlmas dar 
nereiškia visuotinai reikšmingos kūrybos, kitokio kūrybos laipsnio 
mes būsime pasiekę tada, kai kiekvienoje arba net dauge
lyje kultūrinio gyvenimo sričių stovėsime kultūringiausių tautų



— 78 —

lygyje, kai kiekvienas žymesnis kultūrinis mūsų laimėjimas turės 
reikšmės ne tik mūsų tautai, kaipo kultūrinio jos atsilikimo atpil- 
dymas, bet ir visai žmonijai, kaipo šios visos laimėjimas.

Kad toks visuotinai reikšmingas tautinės kūrybos laipsnis 
galėtų būti atsiektas, reik dar mums pasivyti kultūringesnes tautas, 
reik dar pasisavinti visuotinai reikšmingus žmonijos laimėjimus, 
reik plačiai užsimoti kuriamajame darbe ir galingu įkvėpimu 
kurti. Tauta, kuri nedrįsta pasistatyti tokio kūrybinio idealo, nie
kados negali būti pripažinta lygiateisiu nariu kitų tautų, ir ypač 
didžiųjų tautų, šeimynoje. Tuo tarpu, jei materialinė didybė ne 
kiekvienai tautai yra galima istorinio gyvenimo aplinkybėse, tai 
kultūrinė dvasinė didybė pareina kiekvienai tautai nuo jos 
darbingumo, susipratimo, užsimojimo ir ištikimybės kultūriniam 
savo pašaukimui.

Ir mes, nedidelė, bet nepaprasto likimo tauta, turime drįsti 
ne tik svajoti apie kultūrinę dvasinę didybę, bet ir jos siekti per 
savo visuotinai reikšmingą tautinę kūrybą. Tik tokiu būdu mūsų 
tauta tegalės regimai pateisinti savo nepriklausomą būtį ir lai
mėti garbingą vietą plačioje tautų draugijoje. Tik tokiu būdu ji 
galės apdrausti neliečiamas savo teises nuo galingesnių kaimynų 
prievartos ir rastį kiekvienu kritišku momentu autoritetingo už
tarimo iš kultūringų tautų tarpo. Ogi norint siekti tikros kultū
rinės dvasinės didybės, yra neišvengiama tai, kas yra 
tautinis mūsų pašaukimas, einąs iš etniškų, 
geografinių, istorinių, politinių, socialinių ir 
kitų sąlygų, padaryti sąmoningai siekiamu tau
tinės mūsų kūrybos uždaviniu.

Mums nėra abejotina, kad etniškas mūsų skirtingumas su 
turtinga senovinejkalba, tarputinė padėtis tarp Rytų ir Vakarų Eu
ropos, tragiškas istorinis likimas, pilnas skaudžių pamokomų įtakų, 
savotiška visuomeninė evoliucija, žinanti ir aristokratlzmo ir 
demokratizmo kraštybes, — visa tai, kaip ir kiti dalykai, čia ne
minimi, yra nulėmusi mūsų tautai pašaukimą, kuris mažai yra 
panašus į kitų tautų pašaukimus. Tai dar labiau turi mus para
ginti susidomėti tautiniu mūsų pašaukimu, jį aiškiai įsisąmoninti 
ir jį realizuoti tautinės mūsų kūrybos linkmėje. Tuomet įvairių 
gaivalų pusiausvira, plati kultūrinė apykanta, universalus tautinės 
sintezės turinys turėtų rasti vietos individualinėse tautinio mūsų 
gyvenimo lytyse. Tokia yra bendroji mūsų perspektyva, — tik 
supraskime, panorėkime, drįskime, užsimokime Ir ištesėkime savo 
pastangos?.

Kreipdamiesi šiuo atsišaukimu į Jus, Draugės Ateitininkės 
Ir Draugai Ateitininkai, ir darydami trumpą nepriklausomo mūsų 
gyvenimo apžvalgą su perspektyva į ateitį, mes giliai esame 
įsitikinę, kad mes tik iškeliame į aiškią sąmonę tai, kas mažiau 
ar daugiau gyvai glūdi ateitininkų nusistatymuose, nusiteikimuose 
ir nujautimuose. Juk ateitininkai, šitas jaunas atgimusios Lietu-
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vos branduolys, negali negyventi ir mažiau, ar daugiau Intensy
viai nerealizuoti to, kas sudaro lietuvių tautos pašaukimo gali
mybes. Mes žinome ir privalome žinoti, kad mes, ateitininkai, 
esame taip pat netobuli, kaip ir visa mflsų tauta, bet sykiu mes 
negalime irgi nežinoti, kad, sudarydami jaunąjį atgimstančios 
mflsų tautos branduolį, mes jungiame savyje du pagrindiniu 
tautos gaivalu — katalikybę bei tautybę, ir todėl ne tik turime 
plačiausias galimybes, bet Ir sunkiausias bei atsakingiausias 
pareigas.

Kai tradicinė Lietuvos šviesuomenė buvo atskilusi nuo 
tautinio kamieno ir palengvėl džiūvo izoliuotoje lenkiško nusista
tymo padėtyje, ir kai iš kitos pusės pirmoji susipratusių lietuvių 
inteligentų karta žymioje dalyje pairo rusiško nihilizmo įtakoje, 
tikrai kuriamuoju visuomeniniu veiksniu pasirodė ta mflsų visuo
menės dalis, kuri sugebėjo su tautiniu atgimimu sujungti religinį 
atgimimą. Tegul ir šita mflsų visuomenės dalis buvo per anksti 
pašaukta į labai atsakingą visuomeninės kūrybos darbą, tegul ir 
jos darbuose buvo netobulumo bei klaidų, bet mes esame tikri, 
kad būsimas objektyvus istorikas turės neginčijamai konstatuoti, 
kad ta mflsų visuomenės dalis, kuri jungia savyje tautinio ir 
religinio atgimimo pradus, yra atlikusi didžiausią dalį to kuria
mojo darbo, kuris sudaro teigiamuosius pirmojo mflsų nepriklau
somo gyvenimo dešimtmečio laimėjimus. Tuomet pasirodys, kad 
kaip tik ateitininkų jaunimas sudarė branduolį savanorių kovotojų 
už Lietuvos nepriklausomybę; kad visose naujo gyvenimo aplin
kybėse ateitininkų grupės buvo visuomeninio pastovumo bei 
pusiausviros veiksnys; kad ateitininkų sendraugiai buvo tas tei
giamasis visuomeninės pusiausviros, kultūrinės pažangos ir sutelk
tinės karybos elementas, kuris sugebėjo kritiškais momentais 
atsilaikyti tiek prieš kraštutinių kairiųjų dezorganizaclnę akciją, 
tiek ir prieš kraštutinių dešiniųjų konservatyvinę inerciją, ir tuo 
pagal išgales apsaugoti visuomeninės daugumos interesus.

Dabar mes galime tik gailėtis, kad likimas pareikalavo iš 
mflsų jaunosios kartos stoti į sunkų bei atsakingą visuomeninės 
kūrybos darbą anksčiau, negu ji buvo pilnai prie jo pasiruošusi. 
Stoti tokiose aplinkybėse į darbą, iš tikrųjų, buvo auka, kuri 
moraliai atperka tas klaidas, kurių dažnai tiesiog negalima buvo 
Išvengti susidariusiose faktinose sąlygose. Todėl minėdami šian
dien bendrai ir šitas savo draugų klaidas, mes esame tolimi nuo 
noro mesti į juos akmenį, bet užtat mes turime šia proga aiškiai 
įsisąmoninti didelį reikalą tinkamai pasiruošti prie sau skirtos 
rolės visuomenės gyvenime. Tuo tarpu mflsų rolė visuomenės 
gyvenime reikalauja iš mflsų boti kovotojais už teisėtumą, teisin- 
gumą, kultūrinę apykantą, visuomeninę pusiausvirą ir kultūrinio 
apsisprendimo laisvę.

Mes irgi tarime suprasti, kad šiais tarptautinių varžytynių 
/alkais kultūrinis atsilikimas yra mažajai tautai prabanga, u£ ku
rią labai lengvai galima užmokėti visa nepriklausomybės kaina,
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Štai kodėl mums yra aiški prievolė siekti visose viešo gyvenimo 
srityse intensyvios kultūrinės pažangos ir visomis pastangomis 
ją realizuoti savo veikime. Todėl teigiamasis kūrybinis nusista
tymas, bet ne tuščia destruktyvlnė opozicija tepritinka mums 
net tada, kai jaunesniesiems mūsų draugams varžoma organizuo
tis mokyklose į auklėjimosi bei lavinimosi ratelius, kai nepasiti
kima mūsų einančiu austąjį mokslą jaunimu ir siunčiama į jo 
tarpą slapti emisarai, Ir kai mūsų sendraugiams neleidžiama vie
šai pasireikšti atviru žodžiu. Mes tikime į nenugalimą kūrybinės 
pajėgos galybę ir tik su jos pagalba norėtume eiti į ateities 
laimėjimus. Ir mes esame įsitikinę, kad tokiam nusistatymui, Iš 
tikro, priklauso ateitis.

Šeši tūkstančiai susipratusio, drausmingo, susidraugavusio 
inteligentiško jaunimo, jungiančio savo gyvenimo bei veikimo 
pagrinde dvi visuomenines galybes — religiją ir tautybę, yra 
nedidelei tautai pajėga, kuri gali nulemti žymioje dalyje tolimesnį 
kultūrinį jos likimą. Reik tik, kaip sakyta, ištikimai stovėti tau
tinių tradicijų sargyboje, garbingai kovoti už neliečiamas savo 
gyvybės bei reiškimosi teises, sėkmingai užsimoti plačioje tauti
nėje kūryboje, irt pagaliau, užgrūdinti nepalenkiama galutinio 
laimėjimo valia. Šiandien kaip tik yra tinkamos progos pasiža
dėti eiti šituo galutinio laimėjimo keliu. Šiandien mes privalome 
ryžtis, nežiūrint jokios kainos realizuoti tautinį savo idealą, kuris 
mūsų tautinės individualybės lytyse įkūnytų konkrečiai universa
linį krikščioniškosios pasaulėžiūros turinį. Iš tikrųjų, tai jau pra
dėta realizuoti ateitininkų judėjime, kuris yra organingai sutap- 
dęs tautinį atgimimą su religiniu užsimojimu „visa atnaujinti 
Kristuje“. Šituo tautinio ir religinio atgimimo suderinimu statoma 
tikra mūsų tautos pilis—mūsų atgimstanti nauja dvasia ir nau
jomis lytimis šventoji Romuva. Štai kas geriausiai išreiškia mūsų 
giliausių pasiilgimų esmę. Štai Idealas, kuris neprivalo leisti 
mums nurimti įkyrioje gyvenimo pilkumoje. Šiandien, kai sukakęs 
nepriklausomo mūsų gyvenimo dešimtmetis atidengė mums pla
tesnes perspektyvas, šitas idealas, tarsi tolima žvaigždė, rodo 
mums kelią tarp nesutvarkytų dar labai netobulo gyvenimo gai
valų. Jojo šviesa pasekti kviečiame Jus, Draugės Ateitininkės ir 
Draugai Ateitininkai, jei norite tikrai laimėti Didžiąją Ateitį ir 
įgyti tautai amžinos garbės vainiką.

Ateitininkų Federacijos Vyriausios Valdybos Prezidiumas:
Prof. Stasys Šalkauskis—Vyriausias Ateitininkų Vadas. 
Prof. Kan. Pranas Kuraitis — Vyriausias Dvasios Vadas. 
Eduardas Turauskas — Vyriausios Tarybos Pirmininkas.

* Kazys Šapalas — Generalinis Sekretorius.

Kaunas, 1928 metų vasario mėn. 16 d.
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Dr. Juozas Leimonas

At-kai kovoje del Lietuvos nepriklausomybės
Šiemet visa Lietuva džiūgauja, išgyvenusi pirmąjį nepri

klausomo gyvenimo dešimtmetį. Taip, džiūgauja, nes tikrai verta 
džiūgauti. Ar gali būti tautai didesnis džiaugsmas, kaip kad 
numesti nuo savo pečių šimtmečiais slėgusį vergijos jungą, su
traukyti retežius, kuriais buvo surakintas tautos kūnas, ir į nepri
klausomų tautų šeimą įeiti, laisvės žibintais išblaškyti tamsią 
vergijos naktį. Ir švenčiant šią taip brangią šventę pravartu yra 
mesti vieną kitą žvilgį į tuos, kurie tąją laisvę savo gyvybėmis, 
kančiomis, pasiaukojimu atpirko.

1) Tauta sukyla. Nors Lietuva 1918 metų vasario 16 dienos 
aktu buvo paskelbta nepriklausoma valstybė, tačiau žiauri vokiečių 
okupacijos valdžia nedavė nepriklausomai gyventi. Ji ir toliau, 
įsisiurbusi į lietuvių tautos kūną, griebė visa, kas tik mūsų tau
toje jiems buvo naudinga. Taip tęsėsi iki 1^18 metų rudens, iki 
Vokietijos revoliucijos. Pajutusi naujus vėjus, lietuvių tauta gai
vališkai, viena akimirka, subruzdo paimti tautos gyvenimą į savo 
rankas. Tuo metu jau buvo daug grįžusių iš Rusijos lietuvių 
tremtinių. Tarp jų ir audringojo Rusijos gyvenimo užgrūdinti at-kai. 
Jie susijungia su at-kų pajėgomis, kentusioms vokiečių okupacijos 
jungą Lietuvoje, ir nesulaikomi, su visu jaunystės užsidegimu, 
stoja šaukti tautą padaryti paskutinį žygį — išmušti tautos gyve
nimo vairą iš svetimųjų rankų. Kur buvo at-kas, ten tauta stip
riausiai bruzdėjo. Vienas trumpas momentas, ir Lietuvoje įvyksta 
gausybė susirinkimų, juose skamba galingas at-kų balsas. Lie
tuvos liaudis per savivaldybių organizacijas paima gyvenimą į 
savo rankas. Tai buvo stipri atrama tuo laiku besiformuojančiai 
Lietuvos Vyriausybei, kuri iš savo pusės darė visas įmanomas 
pastangas tautai į laisvą, nepriklausomą gyvenimą išvesti.

2) Pirmieji mūšiai, kraujas. Taip bruzdant Lietuvių tautai, 
iš Rytų slinko kraugeringos bolševikų gaujos, o iš pietų gobšus, 
amžinas Lietuvos priešas lenkas. At-kai griebiasi ginklo, sukelia 
kaimo jaunuomenę ir savanoriais vyksta į kovos lauką. O ką 
tuo metu daro kita Lietuvos jaunuomenė? Socialistinė jaunuomenė 
arba veržėsi kartu su bolševik.ų gaujomis, tarnaudami Kapsukui, 
Angariečiui, arba nuošaliai stovėdama žiūrėjo, kuriems likimas 
lems laimėti. Ir buvo labai reta ir net nuostabu, jeigu jų vienas 
kitas stojo į kovą. Laisvamaniškoji Lietuvos jaunuomenė taip 
pat nebuvo aktingųjų kovotojų eilėse. Tiesa, ji nėjo kartu su 
bolševikų gaujomis, bet ir ji nebuvo kovose su Lietuvos priešais. 
Aktingiausia, visa aukojanti del savo tautos laisvės buvo Lietuvos 
katalik škoji jaunuomenė, ypač organizuotoji jos dalis at-kai. Jie, 
kurie tik galėjo tada ginklą vartoti, vesdamiesi kaimo jaunuomenę, 
vyko kovos laukan. Į at-kų krūtines atsirėmė pirmutiniai bolševikų 
ir lenkų durtuvai, iš at-kų rankose laikomų šautuvų pasigirdo 
pirmutinieji šūviai, at-kai pirmi savo krauju aplaistė Lietuvos
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žemę ir nusagstė jos kalnelius savo kapais. Kaip gausiai at-kai 
dalyvavo kovose už Lietuvos nepriklausomybę, galima spręsti ir 
iš to, kad pirmojoj Karo Mokyklos laidoj buvo 90% at-kų, o 
kitose kovų metų Karo Mokyklos laidose žymi diduma. Tik viena 
Panevėžio at-kų kuopa davė pirmoms kovoms vien 40 karininkų, 
nekalbant jau apie tuos, kurie kovėsi eiliniais kariais etc. Panašiai 
buvo ir su kitomis at-kų kuopomis. Daugelis at-kų už narsumą 
yra apdovanoti Vyties Kryžiais. Bet kartu tenka su skausmu 
širdyje pabrėžti, kad at-kų eilės daug skaudžių smūgių yra turė
jusios. Jų daug sužeistų ir nukautų. Sužeistuosius čia neminėsim, 
bet gal pravartu nors keliolika pavardžių paminėti iš garbingai 
kritusių kovos laukuose.

Štai jie: įeit. J. Sidaravičius, įeit. Kasperavičius, įeit. P. 
Telksnys, vyr. įeit. Adomonis, įeit. Kazys Matulaitis, įeit. P., 
Styra, vyr. įeit, Stapulionis, įeit. Antanas Matulaitis, įeit. V. 
Rauba, įeit. J. Kumpis, Vincas Dovydaitis, Jonas Ambrazevičius, 
Stasys Klimavičius, J. Vaitekūnas, įeit. Jonas Kukletis, vyresny
sis įeit. Aleksandras Urbelis, įeit. Serafinas Oželis, vyr. įeit. 
Jaruška, įeit. J. Tiška, įeit. P. Saldokas, Juoz. Balsys. Tai tik 
viens kits iš kritusių kovose at-kų, kurių pavardes paskuboms 
galima buvo sugriebti. Gaila, kad Ugi šio laiko nepravesta tiksli 
kritusių kovose už Lietuvos nepriklausomybę ateitininkų registra
cija. Pravartu, manau, būtų suregistruoti net ir kovose sužeistuo
sius ir gavusius už atslžymėjimą Vyties Kryžius.

3) Ateitininkai ir visuomeniškoji akcija. Dar vykstant 
kovoms už Lietuvos nepriklausomybę, reikėjo kartu tvarkyti ir 
Lietuvos vidaus gyvenimas. Katalikams teko susirūpinti visose 
gyvenimo srityse savo veikimu. Darbo buvo labai daug, o dar
bininkų maža. Ir čia vėl at-kai aktingai metasi j darbą. Jie or
ganizuoja kaimo jaunimą, jie aktlngiausi katalikiškos spaudos 
palaikytojai, jie varo blaivybės, plečia labdarybės akciją ir t. t. 
Jau subrendę a kai eina valstybinio, politinio darbo dirbti. Ant 
jų pečių užgula didžioji šio darbo dalis. Nors dar jauni, neprityrę, 
nors kraštas išvargintas, išnaikintas, tačiau mokėta visos gyvenimo 
kliūtys pergalėti ir drąsiai žengti į priekį. Sunku Lietuvoje rasti 
tokia darbo sritis, kur būtų nedirbęs, arba nedirbtų at-kas.

4) At-kų organizacijos augimas. Per šitą dešimtmetį at-kų 
organizacija padarė visais atžvilgiais didelę pažangą. Labai gerai 
pamenu, kad 1919 metų pradžioje organizuotų at-kų, moksleivių, 
studentų ir sendraugių, buvo apie 900. Šiandien visų kartu yra 
6000 su viršum.

Tarp 1918 m. ir šių metų at-kų organizacijos yra nepap
rastai didelis skirtumas. Šiandien jų organizacinis aparatas 
yra tvirtas, nusistovėjęs, bet kartu ir lankstus. Kartu tenka pa
brėžti, kad išsidirba aiškus at-ko tipas, kristalizuojasi įų tradi
cijos etc.

Žodžiu, pažvelgę į at-kų organizacijos augimą per šį Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį rasime, kad jie sparčiai 
eina pažangos keliais, dirbdami Kristui ir Lietuvai.
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Juozas Keliuotls

Charles Peguy
(1873—1914)

Kas nesvajojo didelių žygių, tas nebuvo jaunas. Ko jau 
nebežavi karžygių dvasia, tas jau yra miręs. Bet tu esi jaunas, 
turi šaunią dvasią ir taurią širdį. Tu nori drąsiu sakalu pakilti 
Į padanges, nori alsuoti karžygių dvasia. Tu tik ir suprasi Ka
rolių Peguy, šį XX šimtmečio karžygį.

Peguy yra vienas didžiausių Prancūzijos poetų ir publicistų. 
Jis gimė Joanos d’Ark tėviškėj. Ir pirmas jo sielos maistas buvo 
Joanos d’Ark karžygiška dvasia. Savo šeimoj jis nuolat girdėjo 
pasakojant apie šios palaimintosios didelius žygius. Tėvai — 
ūkininkai. Kaimynai dievoti, paprasti ir geros širdies žmonės. 
Peguy pamilsta šią neturtingą ir paprastą liaudį.

Peguy lanko Orleano valstybinę pradžios mokyklą ir drauge 
pas savo parapijos kleboną mokosi katekizmo. Jis gyvos dva
sios — atsidėjęs gaudo kiekvieną ir mokytojo ir kunigo žodį. 
Mokytojas jam įrodinėja, jog nėra jokio Dievo, jokių antprlgim- 
tlnių idealų ir jog vieninteliai dievai yra valstybė ir mokslas. 
O kunigas jam pasakoja apie aukščiausią pasaulio Kūrėją ir apie 
amžinuosius gyvenimo idealus. Ir tuo pačiu metu Peguy sieloj 
pasėjama ir bedievybės ir katalikybės sėkla. Jo poetiškoj sieloj 
prigyja ir religija ir laisvamanybė. Jis mylėjo vargšus darbininkus 
ir jam rodėsi, jog socializmas nori juos išgelbėti, nugalėti augan
čios buržuazijos niekšingumą. Bet jis mylėjo ir palaimintąją 
Joaną d’Ark, kuri, tik dieviško įkvėpimo klausydama, išgelbėjo 
savo tėvynę. Čia ir užsimezga jo gyvenimo drama.

Peguy yra šių dienų gyvenimo tragedijos simbolis. Jo pa
saulėžiūros dvilypumas yra moderniškojo pasaulio dvilypumas. 
Dažnai šių dienų kultūros žmogus žino ir krikščionybės ir be
dievybės pažiūras. Ir krikščionybė ir bedievybė jam drauge ir 
patinka ir nepatinka. Jis blaškosi kryžkelėj, nežinodamas, kurį 
kelią sau pasirinkti. Jo širdis plėšiama pusiau. Jam dangus ir 
pragaras susimaišo. Peguy moderniškosios kultūros žmogus iki 
galo iškentėjo baisią šio gyvenimo tragediją. Ir pragariško siaubo 
krečiamas jis kryžkelėse vaitojo.

Baigęs pradžios mokyklą, lanko Orleano ir Paryžiaus gim
nazijas. Čia visur plevėsuoja pozitivizmo ir socializmo vėliavos* 
skamba magiški Renano ir Taino šūkiai. Renanas gražiausios 
muzikos akordais šaukia: senojo Dievo nebėra! Ir senosios reli
gijos nebėra! pasaulio sostą turi užimti naujas Dievas — Mokslas, 
senąją religiją turi pakeisti nauja pažangos ir mokslo religija!.. 
Talne dar žavingesnėmis melodijomis gundo: visas gyvenimas 
yra valdomas geležinių determinizmo ir mechanizmo dėsnių! 
neplasnok sparnais — nepakilsi į padanges, nes esi tik menkutis 
žio milžiniško mechanizmo ratelis!.. Peguy susižavėjęs klauso
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šių netikrų pranašų. Jam rodosi, jog religijos mokslas Iš jo 
išgaravo, kaip pavasario sniegas. Ir j universitetą atvyksta jau 
socialistas. Bet jo socializmas yra daugiau švento Pranciškaus Asi- 
ziečio mistika, negu K. Markso ekonominis materializmas. Jo 
socializmas, tai evangeliškas sielos nusiteikimas, tai liaudies meilė 
ir pagarba. Jis buvo susižavėjęs neturtingumo dvasia ir su visu 
jaunatvės užsidegimu neapkentė buržuazijos materializmo ir liuksiš* 
kūmo. Tokiu savo nusiteikimu jis buvo tolimas nuo politinio Ir 
oficialiojo socializmo.

Universitete mokėsi neblogai. Bet labiausiai mėgo draugus. 
Greit apie jį susidarė didokas būrys, kurio jis buvo vadas ir šir
dis. Jam draugai buvo jo svajonių fragmentai ir jo sapnų pa
saulio karžygiai. Jis juos idealizavo, džiaugėsi jų laimėjimais. 
Jis kiekvienam skyrė didelę ateitį. Niekas nenorėjo griauti jo 
svajonių rūmų. Kiekvienas jo draugų stengėsi jam pasirodyti 
toks, kokį jis norėjo matyti.

Susikibę, sudarę bandą, šūkaudami bėgdavo Paryžiaus bul
varais*). Tik Peguy labai mėgdamas tvarką reikalavo, kad visa 
banda, eitų vienu ritmu.

Mėgdavo dainas, todėl žiemos vakarais slapčia su draugais 
įsibraudavo į vieną koplyčią, užsidegdavo žvakę ir mistiškoj ap
linkumoj visi dainuodavo ir giedodavo.

Dirbo ir labdarybės darbo. Eidavo į labdarybės namus varg
šams patarnauti. Rinkdavo pinigų streikuojantiems darbininkams 
šelpti. Paryžiuj jis nuolatos matė šalia didžiausios prabangos 
didžiausią skurdą. Jis svajojo su draugais apie dideles reformas 
ir apie naują žmoniją. Girdi, reikią organizuoti jaunimą iki 20 
metų, o senius palikti ramybėj, nes iš jų jau nieko gero nebe
galima padaryti, po 8 metų tas jaunimas jau sudarysiąs nemenką 
mažumą, po 20 metų šių naujos rūšies žmonių būsianti dau
guma, o po 40 metų gimsianti jau nauja žmonija!.. Štai jau
natvės aritmetika!..

Taip jiems besvajojant apie naują žmoniją, iškyla garsioji 
Dreyfus’o byla. 1894 m. vienas kariškis žydas buvo apkaltintas 
Išdavęs priešams Prancūzijos karo paslaptis Ir buvo karo teismo 
nuteistas ir patalpintas Velnio Saloje. Bet 1897 m. žydai iškėlė 
iš naujo bylą įrodinėdami, jog Dreyfus’as yra pasmerktas visiškai 
neteisingai ir jog minėtą prasižengimą yra padaręs karininkas 
Esterhazy. Teismas Esterhazy išteisino. Bet Dreyfus’o šalininkai 
nesnaudė. Turėdami daug pinigų greitai gavo didelį spaudos 
pritarimą. Visa kairiojo nusistatymo visuomenė ėjo su jais. Daug 
garsių rašytojų, žurnalistų ir visuomenės veikėjų su nepaprastu 
aistringumu griebėsi ginti Dreyfus’ą. Tai išprovokavo dešiniųjų

*) Paryžiaus universitetas turi dabar apie 25.000 studentų. Studentai čia 
labai neramūs. Dažnai ir dabar vakarais sudaro bandas, užsideda kaukes ir 
užplūsta gretimas su universitetu gatves. Apgula restoranus ir kavines, reika
laudami nuleisti vyno, kavos ir „kruasonu“ — prancūziškų barankų, kainas .
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pažiūrų visuomenę. Taip pat didelis skaičius garsenybių ėmėsi 
ginti kariuomenę ir kaltinti Dreyfus’ą. Visa Prancūzija pasidalijo 
į dvi partijas — dreifusistų ir antldreifusistų. Su visu aistringumu 
susikirto dvi pasaulėžiūros. Dreyfus’as, iš tikrųjų, buvo tik proga 
šiai kovai.

Peguy stojo Dreyfus’o pusėn ir su visu jaunatvės karščiu 
metėsi į šį didžiulį Prancūzijos vidaus karą. Naivus Peguy! Jam 
rodėsi, jog tai kova tarp Sofoklio Antigonos ir Krėono, Corneile’o 
Polyeucte’s ir Felixo. Kada jam kiti įrodinėjo, jog valstybės 
garbei ir taikai apginti galima bfltų ir nekaltą (jei tik Dreyfus’as 
toks yra) nuteisti, tai jis tuojau atrėždavo: „Vienos neteisybės, 
vieno prasižengimo, vieno neteisėtumo, visuotinai, legaliai, tauti
niai ir patogiai priimto pakanka visai tautos garbei paskandinti. 
Tai gangrenos taškas, kuris užnuodija visą kaną*. Jam rodėsi, 
jog Dreyfus’o pasmerkimas yra mirtinga tautos nuodėmė ir kad 
jis kovojąs už mistinę amžiną tiesą. Ir ne tik plunksna kovojo, 
bet ir lazda ir kumščiu. Organizuodavo būrius dreyfuzlstų stu
dentų ir užpuldavo antldreyfuzistus ir nacionalistus *).

Peguy manė, jog jis kovojąs už tėvynę ir tiesą, panašiai 
kaip Joana d’Ark kovojo, ir 1897 m. išpausdino mistinį dramos 
veikalą „Jeanne d’Arc“.! Kaip naivu! Ką bendra gali turėti inter
nacionalistas ir gal kriminalistas Dreyfus’as su palaimintąja Jo
ana, karžygiškai žuvusia del tėvynės?

Jaunas veda p-lę Baudouin, ateistę ir socialistę. Jungtuves 
daro tik civilines. Gavo 40.000 frankų pasogos. Abu nusprendžia 
šiuos pinigus paaukoti socialistinės revoliucijos idėjai vykdyti. 
Tam reikalui šalia Sorbonos universiteto įsteigia knygyną socia
listinei propogandai skleisti. Knygoms pardavinėti pasamdė keis
tą senuką, kurį jis vadindavo Nepasisekimo Genijum. Knygynas 
visados buvo pilnas studentų, kur jie susirinkdavo pasiginčyti ir 
pasitarti. Bet biznis nesisekė. Knygynas bankrūtijo. Jam gelbėti 
įsisteigė akcinė bendrovė. Peguy tapo tik vienu iš paprastų ben
drovės akcininkų. Visus reikalus paima vesti administracinis ko
mitetas, sudarytas iš žymiųjų socializmo vadų. Tarp Peguy irsiu 
administratorių kyla ištisa eilė nesusipratimų, ypatingai del Ne
pasisekimo Genijaus ir katino ištrėmimo iš knygyno. Bet atsiran
da dar didesnių nesusipratimų. — Dreyfus’o byla buvo peržiū
rėta, ir Dreyfus’as buvo vėl pasmerktas. Kilo didžiausias triukš
mas. Visuomenei nuraminti teismas bausmę Dreyfus’ui dovanoja. 
Dreyfus’as dovaną priima. Peguy laikė Dreyfus’ą žmonijos karžy
giu, naujos gadynės simboliu, o šis kaip niekšas dėkoja už am
nestiją ir ramus grįžta prie savo biznio. Peguy pasijunta balsiai 
apviltas. To negana. Greitai jis pastebi, jog visai socialistų par„

*) Paryžiaus universiteto studentai mėgsta muštynes. Ir dabar dar įvyksta 
karštų ir krūvinių muštynių tarp nacionalistų iš vienos pusės, ir demokratų, 
kartais ir komunistų, iŠ kitos. Del to dabar uždrausta j universitetą ateiti su 
lazdomis.
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tijai rūpi daugiausia tik pasisekimas, ir jos vadams tik politinė 
karjiera. O Peguy kovodamas del socializmo tarėsi kovojąs del 
amžinosios teisybės ir del aukštųjų gyvenimo Idealų. Peguy nus
prendžia leist naują žurnalą, kuris tarnautų tik šventai teisybei. 
Socialistų vadai — jo draugai griežtai pasipriešina šiam suma
nymui ir išvadina Peguy anarchistu. Peguy persiskiria su jais ir 
išstoja iš knygyno bendrovės, kur buvo sudėjęs visą savo turtą. 
Jis troško būti tiesos karžygiu.

Be cento kišenėj, vienas be savo senųjų draugų pradeda 
leisti naują žurnalą „Cahiers del a O u i n z a i n e“ su šia 
drąsia programa: „Pasakyti tiesą, visą tiesą, nieko daugiau kaip 
tik tiesą, kvailai pasakyti kvailą tiesą, nuobodžią nuobodžiai, o 
liūdną^ — liūdnai“.

Šį žurnalą leido ir redagavo nuo 1900 m. iki 1914 m, va
dinas, iki pat mirties. Žurnalas buvo jo gyvenimas. Jis dabar 
užsidegęs puolė vakarykščius savo draugus — socialistus, siekian
čius tik valdžios, o ne tiesos. Peguy buvo mistikas- „O Peguy 
mistika, sako jo ištikimas draugas Tharaud, yra tai potvynis, 
šviežumas, naujumas, jaunatvė, atvirumas, viltis, viskas kas yra 
geriausio sieloj ar idėjoj, viskas kas priešinga išskaičiavimui, 
veidmainiavimui, niekšiškai ekonomijai, bergždžiam atsargumui, 
biauriam patyrimui, senatvei...“

Jis jautėsi dabar visai apsivylęs ir Dreyfus’o bylos pabaiga 
ir socialistų laimėjimais. Jis laukė naujos gadynės. Tačiau socia
listai, paėmę valdžią j savo rankas, numetė nuo savo veido ide
alizmo kaukę ir parodė tikrąjį savo veidą. Anksčiau del vieno 
žydo nubaudimo sukėlė pusę žmonijos, o dabar ramia sąžine 
gena iš savo krašto tūkstančius tauriausių vienuolių. Jis pamatė, 
jog dauguma socialistų vadų yra gryni demagogai ir karjieristal. 
Savo žurnale be jokio pasigailėjimo juos plaka.

Dabar Peguy pasaulėžiūroj pradeda vykti žymi permaina. 
Jis palengva grįžta prie tikrosios Joanos d’Ark dvasios. Gauti 
vaikystėj įspūdžiai palengva kyla iš pasąmonės, krauja pumpurus, 
pražysta skaidriais žiedais. Ir katekizmo mokslas, gautas jo gim
tinėj parapijoj, jam aiškėja. Su ortodoksais (oficialiaisiais) socia
listais —Jean Jaurės — „l’Humanitė“ redaktorium, Combes, L. 
Blum — dabartiniu Prancūzijos socialistų vyriausiuoju vadu, Herz 
ir kitais pertraukia visokius santykius. Dabar draugauja tik su 
savo žurnalo prenumeratoriais, kuriuos be galo mylėjo. Susidrau- 
ja fu Georges Sorel, tuo garsiuoju prancūzų sindlkalizmo tėvu, 
kurio raštai turėjo vėliau didelės įtakos į Leniną ir Mussolnį. 
Su visa šeima gyvena dideliame varge. Dažnai kenčia net tikrą 
badą, bet savo žurnalo nemeta leidęs.

Štai dar vienas veiksnys, kuris turėjo pirmaeilės reikšmės 
Peguy pasaulėžiūros plėtojimuisl. Tai didžiausias šių dienų pran
cūzų filosofas Henri Bergson. 1905 m. Bergsonas labai 
išgarsėja. Bergsono filosofijos pasisekimas buvo tada idealizmo
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triumfas ir galutinas pozitivizmo Ir materializmo sistemų bank
rotai ŠI reakcija prieš Comte, Renan ir Taine buvo jau seniau 
prasidėjusi. Poezijos ir romano srityj jų doktrina jau buvo nu
galėta. Jau buvo prasidėjęs skaidrus katalikybės atgimimas pran
cūzų intel gentijos tarpe. Jau buvo prasidėjęs ir rašytojų grįži
mas prie katalikybės. Bergsonas suduoda pozltlvizmui galutiną 
smūgį filosofijos srityj. Peguy su entuziazmu klauso Bergsono pas
kaitų ir ryte rija kiekvieną jo žodį ir kiekvieną jo gestą. Ir iš 
visų jo profesorių Bergsonas padaro jam didžiausios įtakos* 
Bergsonas padėjo jam grįžti prie jaunystėj nustotos tikybos. Berg- 
sono filosofija jam buvo kūrybos potvynis, amžinosios jaunatvės 
dvasia ir mistiniai svajonių rūmai. Peguy parašo apie Bergsono 
filosofiją ištisą veikalą — „Note sur M. Bergson“. Ir Bergsonas 
ir Peguy yra mistinės ir intultyvinės dvasios struktūros ir abu 
geriausiai galėjo vienas antrą suprasti.

Dabar Peguy vis daugiau piktinas1 modernuoju pasauliu. 
Jis pastebi jame begales prieštaravimų. Štai modernistai paskel
bę, jog jokia metafizika ir jokia religija nėra galima, patys kuria 
naują pseudometafiziką ir naują valstybės pseudoreligiją (Durk- 
heimas). Štai paskelbę visišką mokyklos laisvę ir neutralumą joje 
įveda didžiausią netoleranciją ir laisvamaniškąjį dogmatizmą. 
Graži ir kupina heroizmo Prancūzijos praeitis yra apiplėšta ir 
subiaurlnta...

Peguy troško šiame demagogiškame ir diletantiškame pa
sauly. Jis pradeda ilgėtis šviesesnių kraštų, Šventųjų ir karžygių 
pasaulio. Jo siela veržte veržiasi pre mistikos, prie Dievo, prie 
heroizmo ir šventumo. Malonės dvasia nusileidžia į jo sielą. Jis 
pradeda melstis. Bėgiodamas savo žurnalo reikalais po Paryžių 
kiekvienoj gatvėj kalba „Sveika Marija“. Važiuodamas autobu
su staiga pradėdavo verkti, kaip XII šimtmečio keliauninkas, pa
matęs Jeruzallo bažnyčios bokštus. Jo siela buvo dabar kupina 
saulėto džiaugsmo. Liovėsi kalbėjęs apie mlrtj, apie nusižudymą. 
Draugai negalėjo įspėti šios permainos priežasčių. Peguy nieko 
jiems nesisako — meldžiasi ir tyli.

Pagaliau vienam savo draugų atidengia savo sieks 
paslaptį. Buvo tai Jacques Maritain — vyriausias da
bar katalikiškojo tomizmo vadas ir vienas iš didžiausiųjų pasaulio 
filosofų. Marltainas buvo protestantų šeimos sūnus. Jo senelis 
buvo metęs katalikybę ir perėjęs į protestantizmą. Maritainas 
taip pat buvo protestantas.

Peguy ir Maritain buvo drauge susižavėję Bergsono filoso
fija. Bet Maritain, gilaus proto vyras, su jam įgimtu entuziazmu 
perėjo naujos filosofijos kelią ir pats toliau ieškojo naujų pasau
lėžiūros kelių. Jo draugo garsaus žurnalisto Leon Bloy grįžimas 
prie katalikybės padaro jam gilaus įspūdžio. Nuo Bergsono filo
sofijos jis eina prie šv. Tomo. Motina, pastebėjusi savo sūnų 
grįžtantį prie katalikybės, labai nusiminė ir dažnai del to skun
dėsi Peguy. Bet be galo nustebo, kad ir Peguy jau eina jos sū-
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naus keliais. Pagaliau Maritaln ir jo sesuo, kuri iki šiol leido 
vaikams bedievinti laikraštį, priima katalikų tikėjimą. Dabar juodu 
abu kalbina Peguy grįžti prie Bažnyčios.

Peguy nuolatos meldžiasi. Maldai net ir Notre-Dame katedra 
atrodo per maža. Jam visas Paryžius su savo bulvarais, aikštė
mis, savo milijoninėmis miniomis atrodo viena labai plati baž
nyčia. Ir savo sieloj šnabždėdamas „Salve Regina“ ir „Avė Ma
ria“ klajoja po triukšmingus Paryžiaus bulvaras. „Tėve Mūsų“ jis ne
kalba, nes negali nuoširdžiai ištarti: „Atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams“. Jis nebuvo savo priešams atlei
dęs ir Aukščiausiajam Kūrėjui negalėjo meluoti. Taip dieviškos 
malonės kupinas jau bendrauja su dangumi. Bet oficialiai jam 
buvo dar sunku grįžti prie Bažnyčios. Jis buvo socialistų žur
nalo redaktorius ir leidėjas, buvo vienas iš laisvamanių vadų. 
Vaikai buvo nekrikštyti. Be to, buvo iki kaulo Ir iki kraujo bersgo- 
nistas ir todėl jam buvo sunku priimti per ištisus šimtmečius 
nusistovėjusias religijos dogmas ir Bažnyčios formas.

Maritain jį nuolatos ragina padaryti bažnyčioj jungtuves, 
apkrikštyti vaikus ir eiti prie šv. Komunijos, lankyti šv. mišias. 
Peguy atidėlioja, aiškindamasis, jog jo ateistė žmona niekad ne
sutiks apkrikštyti savo valkus. Maritain kartą jai pasako, jog jos 
vyras yra jau katalikas ir jog reikią krikštyti vaikai. Ji tada atsako,, 
jog greičiau leisianti savo valkus nunuodinti, bet ne krikštyti.

Pirmas Peguy džiaugsmas dingsta. Skausmas ir susigrau
žimas prislėgta jo sielą. Pasirodo džiovos reiškiniai.

Maritaino sesuo kartą jam sako: „Jūs galite persikeisti, jei 
perkelsite savo širdį. Jūs nieko be Jėzaus negalite.“ Peguy at
sako: „Aš nuolatos meldžiuos, tačiau esu baisiausiai nelaimingas... 
Mano gyvenimas yra kietas, aš esu sulaužytas. Ir, be to, mano 
viduje — karas. Aš baisiausiai kenčiu“.

Jo žurnalas turėjo apie 1.500 skaitytojų — prenumeratorių,, 
kurie beveik visi buvo ateistai (bedieviai). Jis nenorėjo vienas 
grįžti į Dievą be savo prenumeratorių, kurie buvo jo mistinis 
taurių karžygių brdenas Bet kaip tai pasiekti? Štai nauja kliūtis.

Bergsonas, anksčiau padėjęs jam grjžti į Dievą, dabar truk
do grįžti į Kat. Bažnyčią. Bergsonas jį įtikino, jog žmogus pra
dėjęs galvoti aiškiomis, suformuluotomis idėjomis, užmuša savo 
dvasią, sustojęs prie ko nors pastovu, virsta mechanizmu.

Maritainas jam prikiša: „Bergsonas tave klaidina. Katalikybė 
nėra vien dieviškas jausmas, kurį jūs jaučiate savyje. Tikyboje 
ir protas turi savo reikšmės... Dogmos reiškiasi dvasios sukur
tomis formulėmis, kurios pareiškia nesugriaunamą tiesą. Bergsono 
filosofija nepripažindama jokio vertingumo šiam dvasios darbui 
griauna dogmos idėją ir patį save. Skaitykite šv. Tomą, Peguy“., 
Peguy į tai atsako: „Palik mane ramybėj su savo šv. Tomu... 
Už „Avė Maria“ ir „Salve Regina“ aš atiduočiau visas „Sum
inąs“ (šv. Tomo raštai. J. K.). Galvojimu tiesos nesurandama.. 
Jūsų tomizmas yra algebra, kurioje aš nieko savo sielai nerandu.
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Tai mirusi mintis, tai arterijų sustojimas, tai katalikybės skeletas... 
Kristaus kalbose ir Biblijoje nėra abstrakcijų. Štai yra gyva visuo
menė — šventųjų bendravimas, kuris yra Bažnyčios aukščiausioji 
tikrovė... Kam ta metafizika, kai yra šventumas?.. Kam rūpintis 
■daktarais, kurie niekados tarp savęs nesutinka, kai gali gyventi 
pagal šventuosius, kurie niekados sau neprieštarauja?..“ „Šven
tieji, mano brangus Peguy, bent eidavo klausyti šv. mišių“, atsa
ko Maritain.

Peguy poetas ir moteriškos sielos. Jam sunku suprasti to
mizmas, ypatingai dar dėlto, kad niekad nebuvo“ skaitęs nė vie
nos šv. Tomo Akviniečio parašytos eilutės. Jo draugiškumo san
tykiai su Marltain, su šiuo garsiuoju Paryžiaus Katalikų Instituto 
profesorium, nutrūksta.

Tharaud savo veikale „Notre cher Peguy“ pasakoja šį at
sitikimą. 1908 m. atvyksta pas Peguy jo jaunatvės draugas Lotte, 
taip pat besirengiąs grįžti į Katalikybę. Randa Peguy sergantį, 
visiškai pavargusį ir susikrimtusį. Lotte mano: jog tai pareina 
nuo per didelio nusldirbimo. Bet Peguy staiga pasikelia iš lovos 
su pilnomis ašarų akimis ir sako: „Aš tau visko nepasakiau. Aš 
radau tikėjimą, aš katalikas“. „Tai buvo staiga, kaip didelis mei
lės potvynis, pasakoja Lotte, mano širdis bangavo ir veikė karštomis 
ašaromis, veidą rankose paslėpęs aš beveik prieš savo norą ta
riau: „O malonus vargše, mes visi toki esame...“ šią minutę aš 
pasijutau esąs krikščionis“. Taip Lotte tuojau viešai grįžo į Baž
nyčią, bet Peguy dar blaškėsi kryžkėlėse ir vaitojo balsioje vie
natvėje.

„Jie įsivaizduoja, rašė Peguy savo draugui, kad natūrali 
krikščionio būklė tai taika, proto taika, taika prote. Mistika, prie
šingai, yra nenugalimas neramumas. Jei jie -mano, jog šventieji 
buvo ramūs ponai, jie klysta.“

Tuo pačiu metu pasirodo jo poema „Mystėre de la charitė 
de Jeanne d’Arc“ (Joanos d’Arc meilės paslaptis). Apie Joaną jis 
rašė visą savo gyvenimą. Joana buvo jam tautos dvasios simbolis 
ir jos genijus. 1910 m. pasirodo vienas iš jo šedevrų „Notre 
jeunesse“ (Mūsų jaunystė). Vėliau dar parašo dvi misterijas „Por- 
che de la deuzlėme vertu“ (Antrosios dorybės prieangis) ir „Mys« 
tėre des Saints Innocents“ (Šventų Nekaltųjų paslaptis).

1912 m. apserga difteritu vienas jo vaikų. Peguy pėsčias 
keliauja į garsiąją Chartres katedrą, vieną gražiausių* šedevrų 
visame pasauly, pasimelsti prie šv. Dievo Motinos paveikslo. Nuo 
Paryžiaus iki Chartres yra 144 klm. Apdulkėjęs, susilenkęs iš 
nuovargio, P. keliauja kaip Viduramžio keliauninkai po šv. vietas. 
Kiekvienoj kryžkelėj sukniubęs po kryžiumi kalba „Sveika Ma
rija“. „Tėve Mūsų“ nedrįsta kalbėti. Marijos maldos jam atrodo 
nusidėjėlių maldos ir jis, kaip nusidėjėlis, jas galįs kalbėti. Kai 
atvyko į Chartres, buvo jau šeštadienio naktis. Senai buvo ma
čiusi Chąitres katedra tokį nuoširdų maldininką. Ir meldėsi jis 
čia, kaip niekados Iki šiol nebuvo meldęsis. Kelionėj parašo Ma-



— 91 —

rijai nuostabų eilėraštį „Beance & Notre—Dame de Chartres“ 
Štai keletą? proza išverstų jo eilučių: „Ryto žvaigždė, nepasie
kiama karalienė, štai mes einame prie Tavo šviesios širdies, ir 
štai mūsų vargšės meilės aukštuma, ir štai mūsų begalinio vargo 
okeanas...“ Grįžo namo nusiraminęs. Sūnus pasveiko.

Grįžęs iš kelionės pasakojo savo draugui: „Kryžiaus karai 
buvo nesunkūs. Aišku, jog daugelis mūsų pirmieji keliautų Jeru
zalėn, nors ir reikėtų mirti kelyje. Mirtis griovy yra niekis... 
Visi vėjai šiandie plaka krikščionybę... Senovėje buvo rengiami 
kryžiaus žygiai į tolimus netikinčių kraštus... Šiandie jie vyksta 
savo namuose... Mažiausias mūsų dabar yra karys... 
Priešai šiandie puola kiekvienų durų slenkstį... 
Taip mes visi esame salos, kurias daužo begali
nės audros, ir visi mūsų namai yra tvirtovės 
jūrose, in periculo mari s“.

Grįžęs iš Chartres, susitaręs su žmona, pakrikštydina abu 
savo vaikus.

oiuo metu grįžta į Katalikų Bažnyčią Renano anūkas, žy
mus romanistas Ernest Psicharl, Peguy draugas. Bet Peguy prie 
regimosios Bažnyčios vis dar nenori grįžti. Jis užsidaro neregi
moj mistinėj Bažnyčioj, kurioj daugiau nieko kito nėra, kaip 
karštomis ašaromis besiveržianti malda ir šventoji malonė. Ir vėl 
kaip anksčiau socialistų tarpe, taip dabar katalikų pasijunta esąs 
vienui vienas visame pasauly. Tik jo studentavimo laikų draugas 
dabar kunigas ir vienuolis B a i 11 e t kasdien laiko Peguy inten
cijai mišias ir nuolatos už jį meldžiasi. Balllet ir žodžiu norėjo 
veikti Peguy, bet šis jo neklausė ir apie jį savo draugui Lotte 
taip pasakė: „Baiiiet yra šventas, aš tą visados žinojau... Bet jis 
mane laiko eretiku. Tai pamišimas... Jau dvidešimt metų, kaip 
esu kovos lauke. Aš esu visas purvinas, bet aš gerai grumiuos. 
Jie negali suprasti mano gyvenimo. Tu taip pat esi per daug 
nekaltas. Aš~ esu nusidėjėlis, bet aš tiek meldžiuos ir tiek gavau 
malonių“ (Žiūr. Tharaud, Notre cher Peguy, 2 tomai 40 laida, 
Plon, Paris, 1926). Bet Balllet nepaliovė meldęsis už Peguy iki 
paskutinės jo gyvenimo valandos.

Peguy parašo dar prozoje puikią poema „Eve“ ir daugybę 
eilėraščių, kurių garsiausias yra „Tapisserie de Notre Dame“.

Kyla Didysis Karas. Peguy visa savo būtybe mylįs tėvynę 
tuojau vienas iš pirmųjų savanoriu įstoja į kariuomenę. Išvažiuo
damas į frontą, atsisveikina su visais savo draugais, susitaiko su 
priešais. Rugpiūčio 4 d. buvo jau fronte. Rugpjūčio 16 d. rašo 
Maritain’o seseriai „Aš, gal būt, vieną dieną jums pasakysiu, ko
kioj parapijoj išklausiau mišias“. Rugsėjo 5 d. buvo mirtinai su
žeistas į galvą ir tą pačią dieną mirė.

Peguy visą gyvenimą veržėsi j idealą, už jį kovojo ir mirė. 
Peguy XX amž. tiesos ir meilės karžygls. Jis yra begrįžtančios dabar 
prie Dievo žmonijos simbolis.

Paryžius, 1928 m. vasario m. 14 d.
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E. Turauskas^
Iš mūsų praeities

Minint Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuves sunkw 
vienu kitu straipsniu nusakyti mūsų tautos ir at-kų išgyventas 
pasiryžimo ir kovos valandas; todėl toliau kiekvienam .Ateities“ 
nr. duosime mūsų vyresniųjų draugų atsiminimų iŠ tų sunkių ir 
drauge garbingų laikų, kuriuos mes, jaunesnieji, mažai dar tebe- 
prisimenam. Taip pat dėsime už Tėvynę žuvusių mūsų draugų, 
fotografijų. Eduardo Turausko ir Juozo Urmano straipsniais šiam 
nr. jau pradedam mūsų istorijos ir atsiminimų ciklą

Redakcija.
Kodėl atsirado At-kai? Jei kas paklaustų, kodėl įsisteigė 

ateitininkai, kam jie buvo reikalingi—tėra v’enas ir aiškus atsa
kymas—jų atsiradimas yra nuosakus mūsų gyvenimo padarinys. 
Ateitininkai negalėjo neįsisteigti. Visas mūsų gyvenimas taip 
susidėjo, kad, atgavus spaudą, pradėta rankioti savo kultūros 
trupinėliai, pradėta tiesti pamatai platesniam ir gyvesnlam tautos 
gyvenimui. Visų akys krypo į moksleiviją, į ją pradėta švaistyti 
įvairiomis įtakomis, joje buvo dedamos visos viltys, visi ateities 
lūkuriavimai. Visai natūralu, kad panašiai į kitas Europos šalis ir 
mūsų visuomenė buvo susiskaldžiusi į du dideliu liogeriu, į dvi 
plačias sroves: katalikų ir pirmeivių, tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 
Aišku taip pat, kad vienai ir kitai srovei svarbu buvo pasirū
pinti ateitimi, susilaukti ateityje daugiau savo pasekėjų, savo 
idėjos apaštalų, darbininkų. Tuo būdu ir žiūrėta į moksleiviją, 
kaip j savo ateitį, stengtasi daryti į ją įtakos, pasivilioti moks
leivius. Kadangi tais laikais, prieš 18—20 metų, Lietuvos visuo
menė jau turėjo net aukštus mokslus einančios užsieniuose moks
leivijos, tad visiems rūpėjo ne tiek moksleiviją spiesti, kiek ją 
globoti, saugoti ir auklėti. Rusijos studentija, o kartu su ja ir 
lietuviai, gyveno tamsų persekiojimų ir porevoliucinio spaudimo 
laikotarpį, Aukštąją mokyklą einančiam lietuviui tebuvę galimi 
du keliai—arba prisidėti prie reakcininkų, taip vadinamų „bhjionep- 
ųaraiiKOB-B“ ir, pamynus visus tautinius, visuomeninius ir kitus 
idealistinius lietuvių ir rusų visuomenės siekimus, pasirinkti savo 
karjieros kelią.

Bet šis kelias, nors ir lengvas, nepaviliojo daugelio mūsų 
studentijos gal del to, kad perdaug ji buvo idealų kupina, perdaug 
ji buvo prlsialsavusi tautiško atgimimo atmosferos, gal dar del 
to, kad ir reakcinėse sferose į „inorodcus“ žiūrėta nepatikimai 
ir perdaug jau reikalauta savęs išsižadėti, nusižeminti, kad galėtų 
tai pakelti savotiškai Išdidus puikus studentas „iš bakūžės są- 
manotos“.

Antrasis kelias buvo su pažangiąja, opozicine studentija, 
opozicine valdžiai ir net visai visuomenės tvarkai. Kadangi pa
žangumas Rusuose visai natūraliai buvo rišamas su liberalizmu, 
materializmu ir net socializmu, tad mūsų idealistinė studentija 
ir tiesdavosi sau pasaulėžiūros pagrindus, nusižiūrėjusi į vieno
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kurio, tada pažangioje Rusijos visuomenėje viešpatavusio, „izmo“ 
principus, ieškodama tarp tų „izmų“ ko nors savo dvasiai arti
mesnio. Krikščioniškosios pasaulėžiūros skelbėjų, kurie galėtų 
Krikščionybės principus pastatyti prieš visus modernizmo arba, 
mūsiškai tariant, „pirmeivybės“ principus ir juos tinkamai ap
ginti, kaip ir nebuvo. Tai buvo reti, atskiri labai idealingi asmens 
ir kur-ne-kur vadinamieji „KpecTiancKie Kpyxi<n“ su aiškia protes
tantizmo pakraipa. Ir vėliau, per revoliuciją, jų pastangos platesnį 
barą užimti nusilpo.

Bendrai, Rusuose visa kas krikščioniška buvo rišama su 
viešpataujančia pravoslavija. Kadangi vėl visa, kas pravoslaviška, 
buvo reakcinga — aišku, kad krikščionybė negalėjo daryti įtakos 
į pažangiąją studentiją. Katalikybei apaštalauti buvo sunku ir 
nebuvo kas tą darbą dirba. Tuo labiau, kad mokyklos ir pačios 
provoslavų dvasiškijos dėka kiekvienas rusas Inteligentas apie 
katalikybę turėjo karikatūrinį tokį fantastinį supratimą, kad vie
nas posakis apie popiežiaus primatą, indulgencijas ir t. t. nie
kais paversdavo sąžiningiausias pastangas pradėti šiuo klau
simu kalbą.

Tuo būdu mūsų studentija Rusuose paties gyvenimo, pačių 
nelaimingų ir labai žalingų mums aplinkybių buvo stumte stu
miama, blokšte bloškiama į prieglobstį opozicijos ir valdžiai, ir to 
laiko visuomenės tvarkai, Ir pačiai Krikščionybei neva dalininkei 
ar kaltininkei esamosios tvarkos ir net, bendrai, religijai. Neigti!— 
buvo to laiko šūkis.

Sustojau kiek ilgiau piešdamas mūsų studentijos padėjimą 
Rusuose, nes čia įžiūrau didelę mūsų inteligentijos tragediją. 
Tik paklauskite vieno kito likusių dar tikybai ištikimų anų laikų 
studentų, o jie pasakys, kaip dauguma jų draugų, tų šiandieną 
kairiausių revoliucininkų, „pasenus ų ir darbo žmonėms kenks
mingų prietarų“ neigėjų, kaip jie tads dar 7—8 klasėj, dar pir
maisiais Universiteto metais buvo religingi, kaip sukdavo, tikra 
to žodžio prasme, rąžančių, kaip gyvu pavyzdžiu patraukdavo 
savo jaunesnius draugus, kaip galingi, gražūs ir šventi atrodė 
tie jų pačių dabar pravardžiuojamieji prietarai, toji Katalikų Re
ligija; kokia pajėga mūsų kuriamajai Valstybei, mūsų visuomcnei 
būtų buvę tie jau dabar žilagalviai inžinieriai, advokatai, jei jie 
būtų ne neigę, bet teigę, ne ardę svetimomis dujomis gimtąjį 
lizdą, bet kūrę Nepriklausomybės rūmą bendrai su visa katalikų 
visuomene, jei jie Rusijos Almoje nebūtų apsirgę nebeišgydomais 
„izmais“. nebūtų prisiekę tarnauti „svetimiems dievams*.

Taip, vis dėlto Rūsų aukštoji mokykla pražudė mums pir
mąją gausią inteligentijos kartą, pražudė katalikų visuomenei 
aktyvius narius, o Katalikų Bažnyčiai jos sūnus. Tą smūgį jau 
prieš dvidešimt metų pajuto, gal instinktyviai, gal nesąmoningai 
mūsų visuomenė ir pirmoji susigriebė gelbėti mūsų studentiją 
užsieniuose.
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Šios pastarosios gyvenimo aplinkybės buvo griežtai kitokios. 
Ji nejautė to dvilypumo studentų tarpe, tos reakcinės atmosferos 
Almoje. Užsienių aukštojoj mokykloj nebuvo tokio režimo: stu
dentų korporacijos veikė laisvai Ir viešai, tuo labiau, kad mūsų 
studentija daugiausia ėjo mokslus laisvose ir demokratiškose 
šalyse: Šveicarijoj, Belgijoj. Del to nuolatinis susidūrimas su 
laisvomis kitų šalių studentų organizacijomis paviliojo lietuvius. 
Iš kitos vėl pusės gyvas reikalas burti į krūvą ir gelbėti, kas dar 
galima iš mūsų studentų Rusuose, vertė galvoti apie to gelbėjimo 
kelius, apie būdus pradėti savo akcijai, darant įtakos j svyruojan
čius, prisiauginant jaunosios kartos ir t. t. Tuo būdu ir prieita 
L. K. St-ų Sąjungos idėja.

At-kų primtakės draugijos. Bet prieš kalbėdami apie pa
čią L. K. bt-ų Sąjungą, turim paminėti dvi jos primtakes studentų 
Draugijas: Friburgo „Rūtą“, dabar „Lituania“, ir Louvain'o“—„Lie
tuvą“. ŠĮ ryšį tarp šių dviejų draugijų ir At-kų organizacijos da
rau tos minties vedamas, kad jos buvo taip pat liet, katalikų 
studentų draugijos tų pačių tikslų viliojamos, tų pačių idealų 
gaivinamos ir jų, ypač „Lietuvos“, iniciatyva įsisteigė Ateitininkų 
organizacija.

„Rūta“—„Draugystė Lietuviškos Jaunuomenės“ 
Friburge Šveicarijoje įsisteigė gegužės 7 d. 1899 m. 3 vai. p.p. 
Jos steigėjai,, studentai vietinio universiteto: Daugirdas, Montvidas, 
Norvidas, Modro, Grlauža, ir Petrulis, susirinkę pas draugą Mont- 
vidą „Canislanum“ N 42—3-je adynoj po p. aprokavo apie 
reikalingumą sutvėrimo lietuviškos draugystės“ — taip sako pir
mas „Rūtos“ protokolas. Ir tą tų kelių draugijos pionierių „ap- 
rokavimą“ gyvenimas neapvylė. Draugija jau atšventė 25 metų 
gyvenimo sukaktuves, draugija didžiuojasi turėjusi savo tarpe žy
mių mūsų visuomenės darbuotuoju. Nenutraukiamas siūlas tęsėsi 
25 metus. Sunkių laikų gyventa. Karui ištikus buvo belikę vos 
trys nariai, bet ir tie trys vieni likę neužgesino brangių tradi
cijų, tęsė toliau susirinkimus, kol vėl susilaukė naujų padėjėjų— 
naujų narių. Per visą savo gyvenimą iki birželio 6 d. 1920 m. 
Draugija yra padariusi 315 (paprastų ir nepaprastų) susirinkimų. 
1915 m. lapkr. 9 d. nutarta pakeisti Draugijos vardą į „Lituania“. 
Draugija viso labo yra turėjusi 99 narius (įskaitant 15 dabar 
esančių) ir 9 garbės narius. Visas draugijos darbas iki karo metų 
buvo savęs lavinimas ir mokslo studijos. Tuo tikslu prirašyta 
eibės referatų bei paskaitų. Kiek matyti iš protokolų, dr-jos nariai 
visada uoliai sekė lietuvių spaudą ir joje dalyvavo. Pirmą syk 
reikalą organizuoti pasauliečių katalikų inteligentus iškėlė „Rū
toje“ kun. J. Vailokaitis 9-V-1905 m. 1909 m. spalių 24 d. jau 
kalbama apie katalikų studentų draugijų sąjungą. Gruodžio b d. 
t. p. m. jau svarstomi stud, sąjungos įstatai ir „Rūta“ principia- 
liai nutaria sąjungai priklausyti. 1910-III-7 „Rūta“, atsakydama į 
sąjungos Valdybos atsišaukimą, pasižada visomis pajėgomis pa
dėti studentų skyriui „Draugijos“ skiltyse. 1910—V—8 padarytas
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šis nutarimas: „kol „Rūta“ priguli prie L. K. St. Sąjungos kiek
vienas aktyvlškas „Rūtos narys tuo pačiu turi prigulėti ir prie 
Sąjungos“.

Toliau labai gyvai buvo „Rūtoje diskutuojamas organo rei
kalas. Nusistatyta jį leisti prie „Vilties“, pavadinus „Moksleivis“. 
Vadinasi, „Rūta“ buvo susidomėjusi ateitininkų steigimu. Bet gy
venimo tikrenybė, tur būt, daug buvo gyvesnė ir jautresnė į vi
sas at-kų gyveninio opas ir reikalavimus.

Antras stud. kat. Sąjungos lopšys jau tiesiogine prasme bus 
Louvain’o stud, draugija „Lietuva“. „Lietuvių jaunuomenės tau
tiškai—moksliška Draugija.“ Įsteigėjai: A. Viskontas, J. Galdikas, 
S. Šultė. E. Stukelis, P. Bielskus. Draugija įsisteigė 1909 m. lie
pos 2 d. Jos įsikūrimo istorija, nors ir labai įdpmi, bet paimtų 
daug vietos. Sprendžiant iš protokolų jį yra padariusi 14 sus-ų. 
Faktinai užbaigusi gyvenimą jau paskutiniuoju įprotokoluotuoju 
susirinkimu 1911 m. gegužės 21d., bet formaliai likviduota 1913 
birželio 19 d. paskutiniajam Draugijos nariui M. Reiniui išvykus 
iš Louvain’o.

Tat trumpai suminėjęs dvi ankstybąsias katalikų studentų 
draugijas Europoj, dabar eisiu prie pačios sąjungos. Kaip jau 
ankščiau minėjau, faktlnu St. Kat. Sąjungos lopšiu buvo Louvai- 
n’as. Kur ir kada kilo idėja minėtą sąjungą organizuoti, kur ji 
buvo pirmutinį kartą formuluota, nesiimu išrodytl. Mano tikslas 
parodyti ją besikuriančią ir ištoriškai nušviesti patį jos gimimą.

Pirmieji at-kų reikalais pasitarimai. Kiek man žinoma, 
pirmutinis sus-mas sąjungos reikalu įvyko Kaune 1909 m. rug
pjūčio mėnesy „Petrapilio“ viešbutyj Kaune per „Sau
lės“ draugijos suvažiavimą. Dalyvavo: Jurgutis, Galdikas, M. 
Vaitkus ir Pr. Kuraitis. Tai buvo bene pirmas žingsnis.

1909 m. spalių 28 d. Louvain’e įsisteigė L. K. St. Sąjungos 
organizacinis komitetas, kurin įėjo Louavin’o studentai: Galdikas, 
Viskantas, Maliauskis, Kuraitis. Tą pat dieną išrinkti asmens įsta
tams pagaminti. Lapkričio 7-tą įstatai pagaminti, to pat mėnesio 
9 d. peržiūrėti ir gražinti organizaciniam komitetui. Gruodžio 
2 d. buvo išsiųstas atsišaukimas į studentus ir įstatai Petrapilio 
Dv. Akademfjos kuopai, o gruodžio 4 d. tie pat raštai pasiųsti į 
Krokuvą ir Rymą. Iš pirmųjų dviejų vietų ir iš Louvain’o „Lietu
vos“ gauti palankūs atsakymai. Sąjungai besiplečiant ir priside
dant vis daugiau kolektyvių ir atskirų narių reikėjo ir centrinio 
organo. Tuo tikslu organizacinis komitetas kreipėsi 1910 m. sausio 
29 d. į visas kuopas ir asmenis, prašydamas nurodyti valdybai 
vietą. Dauguma balsų išrinktas Louvain’as. Tuo pat būdu laiškais 
išrinkta ir sąjungos pirmoji Valdyba, į kurią įėjo: Galdikas (pir
mininku), Kuraitis (sekretorium), Maliauskis (iždininku), Viskantas 
(jo pavaduotoju). Pirmas Valdybos posėdis ir pasiskirstymas pa
reigomis įvyko 1910 m. vasario 19 d. 1911—12 m. sąjungai pri
klausė Friburgo „Rūta“ (9 asm.), Louvain’oJ „Lietuva“ (6 asm.),
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Petrapilio Dvas. Akadem. kuopa (13 asm.), Dorpato (Dailidonis, 
Uogintas), Halle’s (Stulginskis), Jusbruck’o (J. Bakšys), Kazanlaus 
(Kairiūkštis), Kijevo (Tiškus), Krokuvos (Kosinskis, Čepulevičlus), 
Maskvos (Dovydaitis, Draugelis), Mūncheno (Jurgutis), Petrapilio 
univ. (Noreika). Romos (Kazakas, Rėklaitis, Šova, Šulbė). Viso 
44 stud.

Sąjungai susikūrus reikėjo ieškoti kelių tolimesniems dar
bams, auklėti naujų sąjungos narių, daryti įtakos į priaugančią 
kartą. Pradėta rūpintis katalikų moksleivijos organu. Tuo labiau, 
kad jau einanti „Aušrinė“ aiškiai krypo į priešingą pusę, ką rodė 
dedamieji prie Pr. Dovydaičio straipsnių prierašai.

Įvairiems sąjungos reikalams aptarti ir buvo kviečiamas 1910 
metų vasarą (rouios, liepos mėn.) Kretingoje — sąjungiečlų suva
žiavimas. Į jį atvyko tik Jurgutis, Šultė, Galdikas, Kuraitis *). 
Apie jų padarytus nutarimus nėra rodos likę jokios medžiagos. 
Tai I-ji Sąjungos Konferencija.

Toliau vis aiškėjant organo reikalingumui ir norint įtraukti 
į gyvą organizacinį darbą pasaulinę studentiją, sąjungos valdyba 
1911 m. kovo 12 d. nutarė savo įgaliavlmus perduoti Maskvos 
studentams: Dovydaičiui, Draugeliui, Kairiūkščiui (Kazaniuje), 
Tiškui (Kijeve). Kaip jų pasiskirstyta pareigomis, nėra žinoma, 
viena tik galima tvirtinti — Dovydaitį buvos kelius metus iš eilės 
pirmininku.

Sąjungos organo išleidimas. Dar senosios valdybos buvo 
laiškais klausinėta kuopų ir asmenų apie organo leidimo vietą, 
apie vardą, kviesta ir raginta padėti jam raštais. Del vardo buvo 
įvairių pasiūlymų. Friburgo „Rūta“ dauguma balsų norėjo organą 
vadinti „Moksleivis“; maskviečiai buvo nusistatę vadinti „Drau
gijėlė“. Stud. Tiškus ir ta pati „Rūta“ norėjo organą matyti 
„Vilties“ priedu. Bendras visų nusistatymas buvo laikraščio reda
gavimą pavesti pasauliniams studentams. Pr. Dovydaitis turėjo 
sudaryti redakciją Del vardo Ir vietos Išėjo kitaip, negu daugu
mas norėjo. Maskvos studentai, susitarę su „Draugijos“ redakcija, 
nutarė, kad pirmas organo Nr. pasirodys su 50-uoju „Draugijos“ 
Nr. 1911 m. vasario m.

Vardas buvo parinktas tokiose aplinkybėse. Viename Kauno 
kunigų ir katalikų inteligentų pasitarime žiemą 1910/11 m., kurie 
anais prispaudimo laikais buvo dažnai daromi įvairiems reikalams 
aptarti, buvo Iškeltas ir katalikų moksleivijos organo pavadinimo 
klausimas. Besvarstant įvairius pasiūlymus, Kan. Dogelis įnešė 
sumanymą pavadinti „Ateitis“, remdamas savo pasiūlymą tuo, 
kad jau velk visi metai Kaune eina rankraštis „Ateitis“ K. Bi
zausko redaguojamas. Visi pasiūlymui pritarė, tuo būdu būsimųjų 
at-kų organas įgijo savo garbingą vardą. Kadangi tai buvo vienas

*) Ta pati Kretinga per 1927 m. Reorg. Konferenciją Palangoje matė 
pravažiuojančių at-kų jau tūkstančius. Red,
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didžiausių ir svarbiausių mūsų istorijos įvykių, — apie tąjį dar 
toliau kalbėsime.

Kiti sąjungos suvažiavimai iki 1915 m. Grįžus prie są
jungos dabar tenka nustatyti jau 2-ojo iš eilės (pirmuoju skaitant 
suvažiavimą Kretingoj) visuotinojo sąjungos suvažiavimo vieta ir 
laikas. Sulig Dorians turimomis žiniomis (žiūr. 1920 m. sukaktuvių 
Nr. p. 112) šis suvažiavimas įvykęs 1911 m. liepos 15 d. Jame iš
rinkta nauja valdyba — Dovydaitis (pirm.), Draugelis (iždinio.), 
Kaunas (raštin.). Kiti lūpų šaltiniai sako, kad šis suvažiavi
mas buvo prieš pat pirmąją visuotiną at - kų konferenciją, t. y. 
1911 m. pirmomis birželio dienomis, seminarijos sode. Klausimas 
neaiškus. Gal Dorians minimas suvažiavimas buvo II ju sąjungos 
suvažiavimu, o pasitarimas sode—paprastu studentų būrelio pa
sitarimu.

3-sis sąjungos suvažiavimas įvyko 1912 m. liepos m. 26 d. 
Kun. Dogelio bute. Jame dalyvavo 8 stud, vyrai, 5 kursistės, 4 
dvasiškiai studentai. Šiame suvažiavime priimta 9 nauji nariai 
(žiūr. 1920 m. suk. sąsluv. p. 113) papildant kun. Dogelio užrašus Do
rians žiniomis. Dorins suvažiavimui skiria rugpiūčio 8 dieną. Bet 
tai tik skirtumas tarp senojo ir naujojo kalendoriaus.

IV sąjungos suvažiavimas įvyko Mariampolėje kun. Drau
gelio bute vienuolyne 1913 m. liepos 26 d. Per šį suvažiavimą 
buvo rengiamas „Gabijos“ spektaklis „Ant bedugnės krašto“. 
Suvažiavimui buvo iškelti pietūs su prakalbomis, tostais ir t. t
Blaivybės“ arbatinėj.

V sąjungos suvažiavimas turėjęs įvykti Vilniuje pas kun. 
Kuktą 1914 m. spėjama liepos mėnesį. Tais pat metais buvo dar 
ir kitas stud, pasitarimas Mariampolėje EI. Draugelio bute (De
gučiuose—prlemiestyj). Maždaug apie liepos 6 d. Suvažiavimui 
pridengti ir palinksminti Maskvos stud, draugija „Rūta“ surengė 
vakarą, suvaidinusi „BeauštantI aušrelė“ ir gyvų paveikslų „Aly
vos žydi“ ir kt.

VI stud, sąjungos sus-as įvyko 1915 m. vasarą, klek mena 
kai kurie dalyviai, bene pas prel. Dambrauską. Tęsėsi apie 2—3 
dienas. Suvažiavime kalbėjęs Dr. Maliauskis. Išrinktuosius suva
žiavime redakcijos narius vienas dalyvavęs, rašydamas savo drau
gui, slėpdamas, vadinęs „Dora“ (Gylis), „Mokslas“ (a. a. Vyt 
’Endzlulaltis), „Poezija“ ar „Dailė“ (Bizauskas) ir t. t.

Tai ir buvo paskutinis iki šio laiko studentų suvažiavimas 
Lietuvoje. Apie Rusijoje buvusius vėliau kalbėsime. Deja, nė 
apie vieną iš anksčiau minėtų 6-ių suvažiavimų nieko plačiau 
negalima pasakyti, nes nėra dokumentinės medžiagos. Tik iš kai 
kurių jų dalyvių atsiminimų bei trumpų pasižymėjimų pasisekė 
surinkti aukščiau išdėtosios nuotrupos. Svarbu, kad visi susirū
pintų papildyti, pataisyti, suteikti medžiagos tikslesniam taip svar
bių mūsų istorijos momentų nusakymui.

3
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Dr. Juozas Urtnanas
Atsiminimai

1917 ir 1918 metų Lietuva. 1918 m. pasaulinio karo šmėkla? 
dar tebevargino ir mflsų kraštą. Besitraukdama Rusų kariuomenė 
nubloškė gana žymią mūsų tautos dalį į Rusijos gilumą. Ilgą laiką 
ten blaškydamiesi mūsų tautiečiai susispietė galop į žymesnes 
kolonijas ir pradėjo bendrai rūpintis tėvynės reikalais. Rusijos 
vargas ir visi per revoliucijas išgyventi žiaurumai leido prabilti 
lietuvių krūtinėse tam karštos tėvynės meilės jausmui, kuris su 
kažin kokia nepaprasta energija traukė lietuvius grįžti į suvargu
sią ir nualintą gimtąją žemę.

Tremtinių būklė Rusijoje skyrėsi nuo Lietuvoje pasilikusių 
gal tuo, kad ten revoliuc jų laisvė šiek tiek leido sueiti, pasitarti 
ir savo krašto reikalais. K taip tada buvo Lietuvoje.

Žiauri okupacinė valdžia buvo paskirsčius visą okupuotą 
Lietuvą į keliolika apskričių (kreisų). Peržengti apskričių sitną 
be ypatingo leidimo buvo uždrausta. Žmonės nežinojo, kas de
dasi gretimoj parapijoje. Būdavo tokių laikų, kad naktimis už- 
drausdavo išeiti iš namų. Normalaus susisiekimo ir spaudos 
nebuvo. Visas kraštas turėjo tenkintis vokiečių leidžiamu lai
kraščiu „Dabartis“ ir kreuhauptmanų įsakymais apie rekvizicijas, 
kontribucijas, sušaudymus ir pabėgusius belaisvius. Visuomenė 
buvo penima įvairiausiais gandais. Būdavo — prasideda patrankų 
kanonada — žiūrėk, jau pasklido gandas, kad vokiečiai rengiasi 
bėgti. Mes visi buvome įsitikinę, kad vokiečiai nepasiliks Lie
tuvoje. Senieji laukė rusų, o mes jaunieji statėme kažin kokius 
fantastinius ateities planus.

Po 1917 metų konferenc jos Vilniuje įsivyravo visuomenėje 
mintis, kad Lietuva turi būt nepriklausoma. Kaimiečiai tą nepri
klausomybę sunkiai suprasdavo. Jie neįsivaizduodavo, kaip Lie
tuva vieną gražią dieną gali turėti ir savo pinigus, ir savo val
dininkus.

Valdžios aparatas iki valsčiaus „ponų“ kaimiečiams nesunku 
buvo suprasti, bet toliau jie nebeįsivaizdavo. Sunku buvo ir mums 
jauniesiems jiems tai paaiškinti. Sunkiausias dalykas būdavo su 
karalium. Visi įsivaizdavo, kad jeigu jau „savivalda“, tai turi 
būti ir karalius. Būsimas karalius turėjo būti ir pasižymėjęs, ir 
gudrus, ir turtingas. Būsimą nepriklausomą Lietuvą mes vaizda- 
vomės panašią į carų Rusiją. Niekas mums kitokių informacijų 
nesuteikdavo. Kartais prieidavome išvadą, kad įsigalėjus mūsų 
krašte vokiečiams, jų kaizeris duos vieną savo sūnų Lietuvai per 
karalių ir baigta. Taip galvodavome mes kaimiečiai susirinkę- 
žiemos vakarais 1916—1917 n etais. Tuos galvojimus mums 
kartais sutrukdydavo vokiečių žandarų bei belaisvių ir kitų ban
ditų teroras. Vienus vokiečiai apiplėšė, kitus banditai — belais
viai, o trečius ir vieni ir kiti.
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Neapsiėjo ir be pasipriešinimų vokiečių okupacinei valdžiai. 
Vienur kitur rasdavome išmėtytas proklamacijas, bet tas tik dar 
paaštrindavo okupacinį režimą.

1917 metų pabaigoje pasigirdo raginimai atvirai pasipriešinti 
vokiečiams; ypatingai tuo pasižymėjo Panevėžio rajonas, bet vo
kiečiai tas pastangas užgniaužė. Visa mūsų viltis buvo 1^17 
metų Vilniaus konferencijos išrinktoji Taryba.

Nors apie Tarybos darbus mažai žinodavome, bet pasitikė
jimas jąja buvo labai didelis. Mes laukėme iš jos, kad ji ir mo
kesčius sutvarkys, ir mokyklas atidarys, ir vokiečius suvaldys.

Lietuviškoje mokykloje. Mums jauniesiems ypatingai buvo 
svarbios mokyklos: važinėdavom, klausinėdavom apie atsidarančias 
gimnazijas, apie jų teises ir t. t. Kiekvienas naujos gimnazijos 
atidarymas buvo sutinkamas su didžiausiu džiaugsmu.

Man su mano senesniais mokyklos draugais teko laimės 
pasiekti Panevėžio lietuvių gimnaziją. Iš pradžios sunkiai riedėjo 
mokslo dalykai mums ir pačiai gimnazijai. Mums del to, kad 
buvom nepratę mokytis lietuvių kalba, o mokyklai, kad sunku buvo 
tiek su mokytojais, tiek su vadovėliais, tiek su butu, tiek galop su 
okupacinės vyriausybės kaprizais.

Būdavo, susirgs vienas mokinys šiltine, žiūrėk, jau ir liepia 
vokiečiai uždaryti gimnaziją keliom savaitėm. Mums mokiniams 
tai būdavo didžiausia nelaimė, nes išsisklaidžius po namus susi
rinkti iš naujo prie tolaikinių aplinkybių buvo be galo sunku. 
Skirstytis iš gimnazijos mes nenorėdavom ir del to, kad susirink
dami gimnazijoje mes pradėjome jausti mūsų tautos ir bendrai 
viso pasaulio gyvenimo pulsą. Ne sykį gimnazijos vedėjos po
nios Potramintienės pamokas paversdavome į informacinius pra
nešimus, o dei Tarybos darbų daugiausia privargindavome p. Kazį 
Bizauską, kuris važinėdavo Vilniun į Tarybos posėdžius. Jo lie
tuvių kalbos pamokos mums būdavo ir įdomiausios ir nuobo
džiausios, žiūrint, ką jis pasakodavo: ar apie Vilnių ir Tarybą, 
ar iš literatūros teorijos.

Be to, einamiesiems įvykiams aptarti susirinkdavome kartais 
pas draugus ir tapdavome didžiausiais politikais. Nelikdavo nė 
vieno aukštosios politikos klausimo, kurio nepaliesdavome, Ir kurio 
savotiškai neišspręsdavome.

Be kasdieninių klausimų, rūpėjo mums ir ateities darbas. 
Tą klausimą tekdavo svarstyti arba ateitininkų susirinkimuose arba 
tam reikalui sušauktuose visos gimnazijos mokinių susirinkimuose.

Ateitininkų organizacijoje aš tada dar buvau naujokas. Kuopa 
turėjo veikti slaptai. Kiekvienas narys buvo priimamas labai 
atsargiai po tam tikro ištyrimo.

Pastebėjau, kad mane kažin kaip pradėjo versti išsitarti ideo
logijos klausimais. Padarius tai, mane pakvietė į slaptąjį ateiti
ninkų susirinkimą. Aš tuo labai didžiavaus, nes priklausyti or
ganizacijai, kuri slaptai kažką planuoja, veikia, laikiau sau už 
garbę. Po truputį susipažinau su visomis organizacijos paslaptį-
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mis ir tapau jos aktingu nariu. Visam tolaikiniam Panevėžio 
ateitininkų judėjimui vadovavo draugai: Kazys Angis, Povilas Žilys, 
Mačinskas, Statkevlčius ir kiti. Mūsų rėmėju, be abejo, buvo 
p. Kazys Bizauskas. Ateitininkų susirinkimuose mes aptardavome 
ir aktualiausius dienos politikos klausimus ir ateities planus.

Nepriklausomybę paskelbus Taip mums bedirbant, besi
tariant, bepianuojant atėjo 1918 metų vasario mėn. 16 diena. 
Apie nepriklausomybės paskelbimą sužinojome tik po kelių dienų.

Nors apie nepriklausomą Lietuvą galvodavome ir anksčiau 
savo susirinkimuose, bet pats nepriklausomybės paskelbimas mus 
kažkaip sumaišė. Iš pradžios mums atrodė, kad tas įvyko per 
anksti.

Ne sykį klausdavom: ko mums dabar griebtis ir kas pradėti? 
Informacijų tuo klausimu gaudavome visai mažai. Girdėdavome, 
kad 1918 metų vasarą Vilniuje ruošiama didelė šventė, ir kad joje 
reikia lietuviams pasireikšti kuo gausingiausiai. Girdėjome taip 
pat, kad Vilniuje organizuojama tautinė Lietuvos kariuomenė, 
kurios net uniformos pavyzdžius p. Bizauskas buvo parvežęs pa
rodyti.

Žodžiu, tada mokslas tapo mums antraeiliu dalyku. Pradė
jome galvoti apie kelionę i Vilnių. Norėdami pažinti Lietuvos 
kraštą, tą kelionę nutarėme daryti pėsti.

Taip mums besvajojant ir bepianuojant, prisiartino 1918 m. 
vasaros atostogos. Tuo pačiu laiku pradėjo grįžti iš Rusijos lie
tuviai tremtiniai. Iš jų teko išgirsti apie Rusijos tvarką ir apie 
jos vargus. Per visą Lietuvos kraštą nuaidėjo kažkoks laisvės 
garsas. Daug kas jo nesuprato, o daugelis suprato jį visai klai
dingai.

Sugrįžo iš Rusijos ir inteligentinės pajėgos. Vienos jų pri
sidėjo prie valstybės atstatymo darbo, o kitos kažko tai dairėsi 
ir laukė.

Taip pat ir Lietuvos ateitininkijos gyvenimas susilaukė per
mainų. Grižę iš Rusijos ateitininkai jautėsi daug tvirtesni orga
nizaciniame darbe, negu dirbę Lietuvoje po vokiečių režimu. Iš 
Rusijos grįžę ateitininkai taip pat jau buvo įpratę dirbti ir visuo
meninį darbą. Jie pirmieji ėmėsi organizuoti Lietuvos katalikiš
kąjį jaunimą, Lietuvos darbininkus ir plačiąją visuomenę. Mes, 
Lietuvoje gyvenusieji, jautėmės nepriaugę tam darbui.

Praslinko 1918 metų vasaros atostogos. Grįžome į mokyklos 
suolus. Čia susitikome su iš Rusijos grįžusiais draugais. Susi
pažinome ir ėmėmės darbo. O jo buvo daug. Iš Vilniaus atei
davo žinių, kad ten viskas ruošiama nepriklausomos valstybės 
aparatui sudaryti. Mes karts nuo karto būdavome raginami prie 
to darbo prisidėti; bet kaip? Vokiečių valdžia neleisdavo aiškiai 
pasisakyti nei žodžiu nei raštu. Iš antros pusės gaudavame žinių, 
kad Rusijos komunistai bandys šiokiu ar tokiu būdu užimti Lie
tuvą. Jiems dirvą gana stropiai rengė grįžę iš Rusijos lietuviei 
komunistai. Visa tai sudarė labai tvankią atmosferą.



Iš Panevėžio į Šiaulius. 1918 metų rudenį teko palikti 
Panevėžio g mnaziją Ir su pora draugų persikelti į Šiaulius, kur 
buvo susidariusi savotiška ir mokslo atmosfera. Tai buvo, tur 
bflt, iš Rusijos pargabentos įtakos vaisiai. Mes mokiniai ir savo 
tarpe ir su mokytojais elgėmės gana laisvai. Senojo rusų režimo 
dvasia kažkaip staiga dingo iš mokyklos.

Tokia mokyklos atmosfera buvo palanki ir moksleivių orga
nizacijų veikimui. Šiaulių gimnaz joje jau nuo 1918 metų pava
sario gyvavo ateitininkų ir aušrininkų kuopos. Iš pradžios auš
rininkai turėjo persvarą, nes ir pedagogų personalo dauguma 
buvo jiems palankesnė. Ateitininkų kuopoje buvo susispietę gana 
dar jaunos pajėgos.

Visai kitaip virto nuo 1918 metų rudens. Grįžus Iš Rusijos 
gana žymiam vyresniųjų mokinių skaičiui, Šiauliuose buvo atida
rytos visos astuonios klasės. Vyresniąsias klases daugiausia už
pildė grįžę iš Rusijos moksleiviai, o jų tarpe gana daug buvo 
ateitininkų. Tos naujos ir jau gana prityrusios pajėgos susti
prino ir Šiaulių ateitininkų kuopą.

Kadangi veikimas buvo galimas tik slaptas, tai visa kuopa 
buvo susiskirsčiusi į 4 kuopeles, kurios galėdavo susi inkti ir 
privačiuose butuose. Dažniausiai tekdavo daryti susirinkimus 
kunigo Rflškio kambariuose, pas kapelioną kun. Labanauską ir 
Karvelių šeimynos bute.

Savo susirinkimuose, be grynai principinių dalykų, gvil
dendavome ir aktualiosios potitikos klausimus. Iš Rusijos grįžę 
draugai: Būtėnas, Kumpiai, Vainauskas, Karveliai, p-lė Gruzdytė, 
Rudmmas ir kiti buvo mums jaunesniesiems šioje srityje autori
tetas. Mūsų visuomeniniam veikimui priduodavo impulso karts 
nuo karto atvykstantieji iš Vilniaus bei Kauno vyresnieji katalikų 
visuomenės darbuotojai.

1918 metų lapkričio mėnesį vokiečių okupacinė vyriausybė 
pradėjo krikti. Visi kalbėjo, kad diena po dienos vokiečiai trauk
sis. Kas liks jų vietoje? Šis klausimas kvaršino mūsų jaunas 
galvas, bet išspręsti jo nepajėgėme. Besirengdami trauktis vokie
čiai davė laisvę organizuotis. Ir iš Vilniaus gaudove raginimų 
organizuoti valsčių komitetus.

Tuo laiku ir prasidėjo didžiausias sąjūdis. Lietuviai komu
nistai, grįžę Iš Rusijos, pradėjo įsigalėti darbininkų tarpe ir 
ruošės, vokiečiams pasitraukus, paimti valdžią į savo rankas. 
MeS norėjom sudaryti kontr-pajėgą, suorganizuodami tautiškai 
nusistačiusią visuomenę.

Prasidėjo visa eilė slaptų pasitarimų, mitingų, rinkimų ir 
t, t. Mes vyresnieji ateitininkai visur uoliai dalyvavome. Vieni 
važiuodavome valsčiaus komitetų tverti, kiti organizuodavome 
darbininkus, treti mitinguodavome turgaus dienomis ir t. t. Reikia 
pripažinti, kad tai buvo be galo sunkus darbas. Miestas buvo 
daugiau linkęs į komunistų pusę, o kaimas laikėsi pasyviai. Vo
kiečiams besitraukiant, vietose susiorganizavo apsaugos būriai,
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bet jų ištikimybė buvo abejotina. Iš rytų į Lietuvą slinko Rusijos 
bolševikų siunčiama kariuomenė.

Tokiose aplinkybėse tekdavo kartais visai nusiminti; kartais 
pagalvodavome, kad neatsilaikysime prieš bolševikų bangą. Šitą 
mflsų pesimistinį nusiteikimą išnaudodavo Šiaulių komunistai su 
Grybu, Ko>trickiu, Braškevičium ir Žiburku priešakyje. Nors mes 
buvome suorganizavę ir krikščionių demokratų skyrių, ir jaunimo 
kuopa buvo stipri, bet kritišku momentu bolševikai paimdavo 
viršų. Suruoštuose mitinguose laikydavomės tvirtai. Sunku kovoti 
buvo ir del to, kad komunistus parėmė ir socialdemokratai su 
Venclauskiu priešakyje Ir social-revoliucionieriai, kurie tuo laiku 
buvo įsigalėję geležinkelių darbininkų tarpe.

Rengiamės į kovą su ginklu rankoje. Numatydami, jog 
žodžiu neįveiksime komunistų, priėjome išvadą, kad reikia pasi
ruošti prie ginkluoto susirėmimo. Tam reikėjo pasimankštinti ir 
bendrai susipažinti su karo metodais. Karininkų Šiauliuose tuo 
laiku buvo ir jie mums mielai būtų padėję. Aš su draugu Jonu 
Ptašinsku ir Pe'ru Bdzariu sušaukiau platesni tuo reikalu at-kų 
pasitarimą. Mūsų vyresnieji draugai su Butėnu, Rudminu, Janu- 
šoniu ir Vainausku priešakyje pažiūrėjo į tai skeptiškai ir palaikė 
visa tai paprastu pasikarščiavimu.

Nenullūsdaml, kad neradome pas draugus pritarimo, mes 
trys padarę priesaiką pasiryžome organizuoti kautynių būrius.

Tuo tarpu buvo Iššaukti į Vilnių visi karininkai. Mes pasi
drąsinę svajojome sudaryti savo krašte raitelių būrius ir jau su 
jais vykti į Vilnių.

Taip mums besidarbuojant atėjo Kalėdos. Visi skirstėmės 
abejodami, ar beteks susirinkti, nes bolševikų reguliari kariuomenė 
jau buvo apie Rokiškį.

Man dar prieš Kalėdas teko eiti savotiškas ginklų rangovo 
pareigas. Jeigu būtų tada buvę lėšų, tai būčiau galėjęs apginkluoti 
bent keletą šimtų savanorių. Mat, besitraukdami vokiečiai pradėjo 
pardavinėti šautuvus, šovinius ir kulkosvydžius. Nupirkęs iš 
jų keletą šautuvų, nebegalėjau vėliau nuo jų atsiginti: nešdavo ir 
nešdavo naktimis, kas šautuvus, kas šovinius, o kiti net siūlydavo 
pirkti kulkosvydžius, arklius, patrankas, gurguoles ir t. p. Iš savo 
menko biudžeto galėdavau pirkti tik šautuvus, kuriuos siųsdavau 
Šiaurės Lietuvos ūkininkams.

Kalėdų atostogos buvo labai nervingos. Kaimuose važinė
davo komunistų agitatoriai ir darydavo mitingus, ragindami remti 
komunistus ir raudonąją armiją.

Po atostogų skubėjome visi į Šiaulius. Čia radome jau 
naujai sudaryto ministerių kabineto su p. Šleževičium priešakyje 
atsišaukimą, kuriuo buvo raginama stoti į savanorių eiles ir kovoti 
su bolševikų bandomis.

Perskaitę tokį atsišaukimą mes jau mažai tegalvojome apie 
mokslą. Vakarais nerengėm pamokų, bet eidavome į mitingus ir 
ten mėgindavo m atlaikyti bolševikų bangą.
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Tuo laiku vokiečiai kaip tik norėjo pasitraukti iš Šiaulių. 
Jų komendantas, norėdamas kam nors perduoti miesto valdymą, 
sukvietė visų politinių partijų atstovus ir patarė susitarti del lai
kinosios valdžios. Komunistai su Grybu priešakyje, jiems pritarė 
social-revoliuclonierial ir socialdemokratai, griežtai priešinosi Ir 
atsisakė daryti bent kokių nusileidimų su katalikiškomis grupėmis. 
Katalikiška visuomenė buvo tuo laiku Šiauliuose atstovaujama 
tik krikščionių demokratų partijos skyriaus. Kitos partijos ne
sirodė.

Šiauliuose bolševikai, mes važiuojam į Kauną. Politinės 
grupės nesusitarė, tada ir vokiečių komendantas delsė. Tuo tarpu 
bolševikų kariuomenė artėjo prie Šiaulių. Vieną naktį Šiaulių 
komunistai įsidrąsino ir savivaldybės milicijos padedami apsupo 
vokiečių komendantūrą, nuginklavo vokiečius ir paleido Vokie
tijos link.

Šiauliai atsidūrė komunistų rankose. Grybas, Kastrickis, 
Braškevičius, Neuronis ir co. buvo valandos viešpačiai. Prasidėjo 
kratos ir areštai. Visur buvo ieškoma ginklų komunistų milicijai 
apginkluoti. Mūsų padėjimas labai pasunkėjo. Žinių iš Kauno 
negaudavome; čia veikti toliau buvo labai pavojinga. Tada vienas 
teliko išėjimas—pasišalinti iš Šiaulių ir kovoti toliau. Daugumas 
manė, kad reikia bėgti į Kauną ir stotį savanoriais į Liemvos 
kariuomenę. Vieną vakarą susirinkę pasitarti pas vargonlnką 
Bertulį nutarėme, kad dalis mūsiškių slaptai iš Šiaulių vyksią į 
Kauną, o kiti važiuosią namo ir lauksią tolimesnių žinių. Žinioms 
telkti nutarta apie Lygumus ir Joniškėlį įsteigti štabą, kuris turėjo 
diriguoti visą veikimą bolševikų armijos užpakalyje. Tas štabas 
turėjo raginti kitas partijas vykti Kaunan. Nors visą šitą darbą 
dirbo tik ateitininkai, bet šią paskutinę valandą buvo pakviesta 
ir kairiųjų pažiūrų žmonių, kurie pritarė mūsų žygiams.

1919 m. sausio 12 d. mes į gimnaziją jau nebenuėjome. 
Dalis susirinkę pas Petrą Butėną kalbėjomės apie Kauną. Opas 
buvo labai prislėgtas. Vieni rašėme laiškus namiškiams, kiti per 
likusius draugus atsisveikinome su jais. Kiekvieno išvykstančio 
veide buvo galima skaityte įskaityti klausimą: kažin ar besugrįšiu, 
ar bepasimatysime? Tą pačią dieną į Šiaulius įžengė bolševikų 
reguliari kariuomenė, siaurės Lietuvos jų kariuomenės vyriausiu 
vadu buvo paskirtas kažkoks poručikas ar kapitonas Žemaitis, o 
faktinuoju Šiaulių diktatorium buvo Grybas

Mūsų jau iš anksto buvo nutarta palikti Šiaulius po vieną 
ir susirinkti Pabalių kaime, kur turėjo laukti vežimas. Kadangi 
kelionei neturėjome nei pinigų nei valgio nei drabužių, tai mus 
sušelpė katalikų veikimo skyrius ir ateitininkų kuopos iždas, ati
duodamas mums visas savo lėšas.

Išvažiuodami užėjome pas gimnazijos direktorių p. Klupšą 
ir pas vietos dvasiški ją; jie mums pritarė. Išvykome. Su savimi 
mažai kas ką pasiėmėme: vienas šiek tiek valgio, kitas porą, kitą 
baltinių, o treti išvažiavo kaip iš gimnazijos grįžę. Mat, daugelis
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išvažiavome net nieko nesakę savo namiškiams, bijojome, kad 
nepradėtų atkalbinėti.

Išvažiuodami dar susirinkome pas Kumpius. Jų sūnus Juozas*) 
važiavo sykiu su mumis. Liūdna buvo žiūrėti, kaip jo tėveliai ir 
broliukai su juo skyrėsi. A. a. Antanina Kumpytė, lyg nujausdama 
savo tragingą mirtį, paabejojo, ar beteks pasimatyti.

Prietemoje sėdome į šiaudų prikrautas roges Ir išvažiavome 
Pabalius rankioti savųjų, kurie jau anksčiau buvo ten išvykę.

Važiuodami sutikdavome raudonarmiečius, bet šie mūsų lyg 
ir neįtarė.

Nuvažiavę į Pabalių kaimą jau radome visą kompaniją. Čia 
buvo Butėnas, Rudminas, Janušonis, Jasėnas, Vainauskas, Macelis, 
Ptašinskas, Masandukas, Drevinskas, Vaišvila, Kumpis ir dar vienas 
atsitiktinis keleivis—pabėgęs nuo komunistų studentas iš Latvijos.

Gana ilgai važiavome tylėdami, mat, bijojome, kad Šiaulių 
zonos bolševikai neužkluptų, bet jau artindamies prie Titavėnų ir 
Dubysos iš visos jaunos krūtinės traukėme gilią naktį „Jau slavai 
sukilo nuo Juodmarių krašto“... ir kitas patriotiškas daineles. 
Dainų garsai ilgai aidėdavo po Dubysos pakrantes.

Auštant pasiekėme Raseinius. Miestas atrodė pusiau lenkiškas. 
Panelės dažnai žiūrėdavo į jaunų vyrų būrelį ir lenkiškai įtardavo 
mus, kad mes važiuoją į lenkų legijonus. Vokiečiai Raseiniuose kal
bino mus ten pasilikti savanoriais, bet mes nesutikome ir leidomės 
į Kauną.

Airiogaloje sutikome pirmą Lietuvos kareivį. Jis jau buvo 
pusiau uniformuotas ir apginkluotas. Mums pasiteiravusiems apie 
Lietuvos kariuomenę atsakė, kad jau savanorių yra apie 20.000. 
Pradėjome net abejoti, ar .mes bepritllpslme.

Mes nepriklausomos Lietuvos kareiviai. Prisiklausę kelio- 
nėję įvairių šnektų ir gandų ir patyrę gana daug nemalonumų 

■kitos dienos vakarą įvažiavome į Kauną, kuris pasirodė žydiškas, 
lenkiškas ir rusiškas. Lietuviškai išgirsdavome tik gerai įsiklausę. 
Tas padarė mums labai blogą įspūdį. Nei kareivių nei milicijos 
nematėme. Suradę šiaip taip viešbutį apsinakvojome ir laukėme 
rytojaus.

Iš ryto anksti išbėgę į miesto vidurį pamatėme vieną kitą 
raitelį su lietuvišku trikampiu ir vieną kitą būrelį kareivių. Pradė
jome teirautis apie pastojimą kariuomenėn, bet atsakymai buvo 
labai neaiškūs arba tokie, kokių mes išvažiuodami iš Šiaulių nelau
kėme. Nejaukiai jautėmės.

Galop nutarėme eiti užsiregistruoti į savanorius. Registracijos 
biuras buvo dabartinėje Daukanto g-vėje N 5. Vieni užsirašėme 
į gusarus, kiti į kulkosvydininkus, o tretieji į propagandos tar
nybą. Didžiausia mūsų dalis linko būti kulkosvydininkais. Besi
registruodami padarėme dar vieną juridinį aktą, būtent, draugo 
Jono Ptašinsko pavardė atrodė mums perdėm lenkiška Ir mes

*) Žiūrėk 81 psl.
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pradėjome rinkti jam naują. Paskubomis parinkome Paukštelio 
pavardę, kuria jis ir iki šios dienos vadinas ir yrav ja patenkintas.

Užsiregistravę nuėjome į savo komandą. Čia radome jau 
senesnių kareivių, kurie mus tą patį vakarą pradėjo mokyti kariško 
mokslo. Davė šautuvą be diržo (vietoj diržo prisirišau špagatą), 
kelis šovinius ir trikampį ant rankovės. Taip apšarvavę, tuoj tą 
patį vakarą išsiuntė dežuruoti į Valstybės Konferenciją.

Nuo to laiko prasidėjo kareivinių gyvenimas ir kariškas 
mokymas. Mes visi nekantraudami veržėmės į frontą, bet nelaimei 
mūsų dalis buvo priskirta prie Kauno miesto komendantūros. Šiek 
tiek apmokyti pradėjome eiti sargybą valstybės iždinėje ir Me
tropolio viešbutyje prie amerikiečių ir prancūzų misijų. Reikia 
pripažinti, kad mūsų iš moksleivių sudarytas būrys visumet buvo 
imamas atsakingiems darbams.

Taip eidami tėvynės gynėjų pareigas, mes susipratome su 
ta atmosfera, kuri viešpatavo 1919 metais Lietuvos kariuomenėje 
ir visoje visuomenėje. Paskui paaiškėjo, kad žinios apie kariuo
menės didumą buvo perdėtos. Man pačiam teko užsiregistruoti 
tik 626 tu savanoriu, vadinas, mūsų visų tais laikais daugiausia 
galėjo būti 4000—6000 žmonių.

į tolimesnes ekspedicijas neslleisdavome ir laukėme, kol 
sutvinėsime. Tokiomis pajėgomis atšventėme 1919 metų vasario 
mėn. 16 dieną. Buvo kariuomenės paradas, bet mieste šventės nuotai
kos nepastebėjau.

Baigiantis žiemai savanorių skaičius vis augo. Taip pat ir 
ginklai tobulėjo. Kai kurie draugų įstojo į karo mokyklą, bet 
mes keli atkakliai laikėmės savo komandoje, norėdami būti <ško- 
mandiruoti į veikiančias dalis. Kapitono Škirpos ir karininko 
Pranculio dėka man ir draugui Ptašinskui (dabar jau Paukšteliui) 
pasisekė pereiti į Vilniaus batalijoną ir išvykti į frontą. Fronte mes 
jautėmės pasiekę tai, del ko mes apleidome mokyklos suolą. 
Gyvenimas fronte buvo įdomus. Mes jautėmės esą reikalingi ir 
tuo didžiavomės. Stovėdami per 30 kilometrų nuo Vilniaus, mes 
trokšte troškome įžygiuoti į jį, bet deja...

Tai buvo mūsų tautos jaunesnės kartos anksčiausias dvasios 
pakilimo laipsnis. J'S padarė stebuklus. Tie laikai mano ir mano 
draugų gyvenime liks saldžiu atminimu. Mes ilgimės jų...

„Aš žustu už Dievą ir Tėvynę, tu, Antanai, 
jei gyvas liksi, dirbki“.

Panevėžio at-ko Igno Vaitekūno, bol
ševikų Dinabarke sušaudyto, paskuti
niai kalėjime žodžiai į A. Valavičių. 
(Skaityk „Ateitis“ 1924 m. N.3p. 144.)
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S. Treigys.

Daugiau rūpinkimės savo kalbos dalyku.
Rašomoji mū ų kalba dar nėra kaip reikiant nusistojusi. 

Ypačiai jos žodyne dar yra daug abejojamų dalykų. Tad nieko 
nėr nuostabaus, kad mūsų rašytojai kalbos atžvilgiu dar kartais 
ir per daug skiriasi. Bet tas, kylantis iš nenusistojusios kalbos, ne
sutarimas ne vieną mūsų rašytoją nuveda per toli. Daugelio mū
sų rašytojų raštai pilni nieku nepateisinamų naujadarų, žodyno 
ir sintaksės svetimybių ir kitų įprastinės mūsų žmonių kalbos iš
kraipymų. Dėl to dalyko jau ne kartą yra k lę smarkių ginčų 
tarp mūsų rašytojų ir kalbininkų*). Senesnieji kalbininkai kiek 
smarkiau yra pabaę vieną kitą rašytoją dėl kalbos „klaidų“, bet 
jaunesnieji į tą dalyką mėgina žiūrėti lyg kiek kitaip: jie čia 
vienas kitas lyg norėtų duoti daugiau laisvės rašytojams.

Kaip tenka žiūrėti į šį dalyką moksleiviams?—Šiaip ar Dip, 
geras, ypač inteligentų, kalbos mokėjimas dabar nėr dažnas daly
ką-. Mūsų kalba dar nėr atsipalaidavus nuo senesniosios, sueida
vusios su žmonėmis, inteligentų kartos prilydytų slavyblų ir kitų 
svetimybių. Dabar j ją spraudžiama nemaža netikusių naujadarų, 
einančių iš laikraščių ir nesimokiusių kaip reikiant savos kalbos 
įvairiausių inteligentų. Visos šitos aplinkybės yra sudariusios mū
sų mokyklose tokias sąlygas, kad moksleiviai, atsinešę iš namų 
į mokyklą savo kalboj tik vieną kitą žmonių plačiai vartojamą 
svet mybę, išeidami iš josios išsineša į gyvenimą daug mūsų kal
bai visai svetimų dalykų, kažin iš kur patekusių j jų kalbą begy- 
venanat ir bedirbant mokykloj. Vėliau, universitete ar kur kitpr, 
tenka gerokai padirbėti, norint bent kiek tomis svetimybėmis 
atsikratyti. Tiesą sakant, ne visi nori ir sugeba tai padaryti.

Visi gerai suprantame, kad didelė gėda nemokėti gerai sa
vos kalbos. Visiems tad tenka atsidėjus rūpintis tos gėdos išvengti. 
Moksleiviai kaip tik turėtų rūpintis gerai suprasti bent stambiąsias 
kalbos klaidas, kad tuo būdu būtų galima laukti kokio jų kal
bos gerėjimo. Kaip nekritiškai dabar yra priimami kartais netikę 
žodžiai ir kaip atsitiktinai padaromi netikslūs žmonių kalbos da
lykų pakeitimai, gab parodyti vienas kitas pavyzdys.

I. Dabar mes daug kas papratome sakytis lietuviai esą 
(su kilčių žodžio gale) Kada kalbininkai mums priminė, kad iš 
lietuvių taip neskubėtume virsti lietuviais, kai kas net 
užsigavo. Girdi, visa Paprūsė, Dzūkai ir kiti Lietuvos kraštai jau 
išvirtę lietuviais, tad ir „būkime visi lietuviai“.,. Kaip 
pagaliau tikrai su tuo „lietuviu“ yra?

Pirmieji mūsų laikrašč ai („A u š r a“, „Varpa s“...) žinojo 
tik žodį „lietuvis“ (buvo jų rašoma „lietuvis"—galetrum-

*) Raidės stambumu pažymima kirčio vieta žodyje.
RetZ.
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pas Z, nors jie ilgąjį y nuo trumpojo i jau gerai, palyginti, skyrė). 
Ir kituose to meto raštuose tik „lietuvis“ sutinkamas. „Lie
tu v y s“ atsirado daug vėliau, pirmiausia tose tarmėse, kurios, 
ir kitiems žodžiams kirtį kartais nutraukia į galą. Kur sakoma 
„1 i e t u v y s“, ten vietomis yra jau ir „a t e i v y s, v o k i e t y s? 
zvirbi y s, grūstuvys“ (vietoj įprastinių, vartojamų kalboj 
iš senovės, Lietuvos žodžių ateivis, vokietis žvirblis grūs tu
vi s). Ir senesnieji mūsų darbininkai (gen. Įeit. J. Bulota, J. 
Jablonskis, P. Mašiotas, A. K r I š č i u kai t i s...) ne
gali suprasti, kaip tas „lietu vys“ galėjo atsirasti. Jie sakosi 
buvę ir tebesą lietuviai. Mariampolės mokiniai J. Basa
navičius ir P. Kriaučiūnas gyvenime dar nemokėjo var
toti žodžio „Ii et u vys“. Iš Petro Kriaučiūno, kai jis 
dirbo Mariampolėje jau kalbos mokyto j o darbą, dar niekam, 
sako, netekdavę išgirsti žodžio „Ii etų vys“. Negi gali kirčiu 
imt skirtis Lietuvos pietų lietuviai nuo šiaip Lietuvos žodžių 
lietuvis, linkuvis, raguvis...

Ir Prūsuose vartojami žodžiai „lietuvininkas, lietuv
ninkas“ rodo, kad reikia sakyti „lietuvis“, nes *š „Ii etuv i ų“ 
galėtų atsirasti tik „lietuvininką s“, o ne „lietuvininkas“ 
(plg. gy valininkas). „Aušros“ laikais ir mūsų Paprūsės lietuviai 
mėgdavo Iš žmonių kalbos „lietuvininkais“ vadintis. Dar 
aiškiau tą patį dalyką rodo buvimas būdvardžio lietuviškas. Būd
vardžiai su galūne -iškas turi tok{ pat kirtį, kaip ir viena
skaitos gal-kas to žodžio, iš kurio jie tiesiog padaromi 
(plg. gyvulys, gal-kas gyvuli, švyturys, švyturį, liežuvis, lie
žuvi, linkuvis, Unkuvi, šiaulietis, šiaulieti, kaunietis, kaunieti^ 
gyvuliškas, švyturiškas, liežuviškas linkuviškas, šlauli etiškas, 
kaunietiškus...). Todėl jei sakome „1 i e t u v y s“, gal-kas „lie
tuvį“, tai reiktų sakyti ir „lietuviškas“. Bet vis dėlto taip 
nieks nesakom: visi tariam lietuviškas. Dėl to reik sakyti ir lie- 
tuvis. Bent savo tautiečių vardą mokėkim drąsiai mokamai pa
sakyti, kaip jį, savo tautiečių vardą, moka kiti latviai, lenkai, 
v o k i e č i a i...) pasakyti (latvis, p o 1 a K, ein Deutsche r* 
der Deutsch e...).

II. Dabar Lietuvoj yra gana daug „t a r d y t o j ų“, bet, tur 
būt, labai maža „tardytojų". Tie „tardytojai“, užuot 
„tardę", visus dabar tik „tardo“: plg. spirti, spardyti, spar
ti jas, tirti, tardyti, tard-jas, šilti, šildyti, šlld jas, šalti, šaldyti 
šald-jas, balti, baldyti (baltinti), bald-jas... Ir kaimo žmonės mi
nėtuosius ponus dabar dažnai „tardytojais“, o jų darbą 
„tardymu“ (ne „tardymu“) vadina. Kodėl taip yra? — Sa
kysim, mūsų krašto žmonės iki karo tik „s 1 e d a v a t e lį“ („s le
da va t ei i ų“) ar kitą kurią panašybę žinojo. Po karo jo vietoj 
atsirado jau kitas ponas, kuris pats pasisakė savo tardomajai 
apylinkei, kad jis esąs „tardytojas“. Su juo ir kiti to paties 
darbo žmonės ėmė vietomis „tardytojais“ save vadinti; jie 
visi ir žmones suklaidino.
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III. Dėl tos pačios priežasties ir mūsų rašytojai dabar savo 
raštus ne „s p a u s d i n a“, bet „s p a u s d i n a“, nors parū
pinamųjų veiksmažodžių kirtis mūsų kalboj yra toks pat, 
kaip ir padaromųjų (plg. austi ir ausdinti, kalti ir kaldinti, 
spausti ir spausdinti, rašyti ir rašydinti, verpti ir verpdinti...'). 
Būkim ir čia, vadinas, atsargūs — neįgykim be reikalo netikusio 
įpratimo.

IV. Kad kaimo žmonės gali ir geresni kalviai būti kaip 
inteligentai, rodo ne vienas pavyzdys. Imkime kad ir žodžius su 
priesaga - ininkas. Visi tie šios rūšies žodžiai, kurie žmonių 
jau seniai vartojami, padaryti visai taisyklingai. Tik palyginkim 
žodžius ūkis, ūkio, ūkių, ūkininkas ir darbas, darbo, darbų, dar
bininkas, kiaulė, kiaulės, kiaulių, kiaulininkas ir avis, avies, avių 
aviniukas, bi\ė, bitės, bičių, bitininkas ir mėsa, mėsos, mėsų, 
mėsininkas... *) Inteligentams š os rūšies kalvio amatas sekėsi 
daug prasčiau. Jie veisia ar yra priveisę visokių „kalbininkų, 
valdininkų, dvarininkų, ateitininkų, tautininkų, 
aušrininkų...“ (plg. kalba, kalbos kalbų, valdžia -os -ų, 
dvaras, dvaro, -ų, ateitis, -ies, -čių, tauta,-os, -ų, aušra, os, -ų...). 
Inteligentai šios rūšies žodžiams kirtį visada dėjo šaknyje, 
nors žmonės čia daro aiškų skirtumą: jie žiūri, ar pagrindinio 
žodžio daugiskaitos kilm-kas kirtį turi šaknyje ar 
gale.

V. Minėtinas y a dar vienas žodis, su kuriuo mokiniams la
bai dažnai tenka susidurti. Tai „sąsluvinys“ (taip dabar 
dažniausiai ir parašoma spausdintuose sąsiuvinių viršeliuose). 
Prof. J. Jablonskio liudijimu, pirmasis šį kaltinį žodį pavar
tojęs žmogus (šito žodžio kalvis) taręs jį visai taisyklingai: są- 
siuvlnis. Jo, mat, turėta prieš akis žodžiai sąmatinis, sąmėžinis. 
Iš jų padarytas Ir sąsiuvinis. Bet netrukus daug kam jis buvo 
jau „sąsluvinys" ir toks yra patekęs į mokyklas.

Šie keli (I—V) pavyzdžiai rodo, kad rašomojoj mūsų kalboj 
dabar pasitaiko nemaža žodžių, tariamų nei šiaip nei taip arba bent 
visaip, ne visai žmoniškai. Tat reik mokėti suprasti ir pataisyti 
tiems, kam savos kalbos dalykas yra brangus: eikim čia kitų tau
tų ir kultūros žmonių pėdomis.

Apie kitus kalbos dalykus, apie kuriuos daugelis dar nenu- 
slmanom, tikiuosi rasiąs progą ir galėsiąs vėliau pakalbėti.

*) Žmonių kalbos žodis daržininkas yra, rodosi, kalbos išmintis dėl 
savo kirčio (plg. daržas, daržo, daržų), bet apie tokias „išimtis“ reikėtų kam 
(kalbininkam s...) skyrium pakalbėti. S. Tr.
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A. a. Alfonsas Blažys
Nejauku darosi, kada 

miršta geri pazjstami, artimi 
draugai, su kuriais teko tie 
patys vargai vargti, tais 
pačiais džiaugsmais dalintis. 
Iš 1926 metais baigusių 
Panevėžio Valst. gimnaziją 
abiturientų trys jau amžinai 
nurimo... Nelaukta mirtis 
sugriovė jų plačius ateities 
planus. Šiais Naujais Metais 
šaltasis kapas priglaudė a.a. 
Alfonsą Blažį.

A.a. Alfas gimė 1903 
hi. Pauosinlų sodž., Anykš
čių valsčiuje, tame poe
tiškame vysk. Baranaus
ko apdainuoto Anykščių 
Šilelio krašte: Jo tėvai vidu
tiniškai pasiturintieji ūkinin

kai. Pradžios mokyklą lankė Anykščiuose. Paskum, pasirengęs 
prlvatlškal, stoja j Panevėžio Valst. gimnazijos III klasę. Mokosi 
neblogai, įstoja į ateitininkų kuopą ir į skautų draugovę. Kurį 
laiką vadovauja jaunesniesiems atikams. Buvo energingas, taktiš
kas, save gerbiąs vyras. Iniciatyvos, sugyvenamo būdo jam nes
tigo. Į ateitį žiūrėjo drąsiai, optimistiškai. Aktingu at-kų kuopos 
nariu buvo, kol baigė gimnaziją. Metus yra buvęs Panevėžio at- 
kų kuopos sekretorium. Kaip savo klasės taip ir visos gimnazi
jos mokinių tarpe ypačiai vyresnėse klasėse vaidino vadovauja
mą rolę. O tam turėjo reikalingų ypatybių: gražus buvo, iškal
bingas, tvirtas nusistatymuose ir mokąs gerbti kitų nusistatymus. 
Dėliai to jam sekdavosi tinkama kryptimi vesti kartais sunkiai 
suderinamus dalykus. Turėdamas artistinių gabumų dalyvaudvo 
at-kų ruošiamuose vakaruose.

Gimnaziją baigia 1996 m. Tėvai verčia stoti į dvasinę se
minariją, bet velionis, nesijausdamas turįs pašaukimą, stoja Ma- 
riampolėje į pedagoginius kursus, manydamas įgyti mokytojo 
teises ir tada toliau vykdyti savo užsimojimus. Bet iš čia jį pa
šaukia į kariuomenę. Būdamas kariuomenėje pasiskųsdavo, kad 
tai žymiai sutrukdę jo užmanymus. Tačiau vėl viskas susitvarko: 
velionis baigia aspirantų kursus atsargos leitenanto laipsniu ir 
gauna Kaune tarnybą. Džiaugėsi jis tuo ir žadėjo po Naujų 
Metų lankyti universitetą. Bet... nelemta buvo įsikūnyti jo viltims:; 
lauktieji Nauji Metai atvėrė jam tamsų kapą. Stalgiai mirė susir
gęs smagenų uždegimu.
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Paskutinį kartą a.a. Alfą mačiau Kaune 17 gruodžio. Pas- 
paudėva viens kitam rankas, visai nemanydami, kad daugiau mu
dviem jau nebesutikti... Taip vėl netekome vieno idėjos draugo. 
Jo sielai, Viešpatie, suteiki amžiną ramybę! J, R.A. a. Viktoras Giedrys

Š. m. sausio mėn. 24 d. 1815 vai. baisios kraujo uždegimo 
ligos nukankintas mirė Kybartų Aukštes. Komerc. Mokyklos IV kl. 
mokinys jaunesnysis at-kas Viktoras Giedrys. Viktoras gimė 
1914 m. sausio mėn. 15 dieną Kybartų miestelyj. Didžiojo karo 
metu dar vystykluose su tėveliais buvo Rusijoj, o po karo savo 
gimtajam miestelyj gražiai praleido kūdikystės dienas.

1924 met. baigęs Kybartų miesto pradžios mokyklą įstoja į 
Kybartų „Žiburio“ Aukšt. Komerc. Mokyklom I-ją klasę ir kartu 
į jaunesnių at-kų eiles ir pasižymi pavyzdingu nariu. Tais pačiais 
metais išrenkamas į jaunesniųjų kuopelės valdybą ir joje dirba 
ligi mirties. III-je klasėje įstojo ir į skautus. Tai buvo gabus g- 
ras mokinys, visada linksmas judrus sąmoningas bernaitis. Moky
tojai ir draugai jį mylėjo.

Daug jis žadėjo mokyklai, ateitininkams, skautams ir bran
giajai savo šeimynai, bet skaudi mirtis laimingiausio gyvenimo 
dienose nuskynė gyvenimo džiaugsmu ir viltimis žydėjusią gėlę 
ir mums paliko tik atsiminimus....

Į Virbalio kapus jį lydėjo didelė žmonių minia, visi moks
leiviai, pedagogai; griežė dūdų orkestras, giedojo gimnazijos cho
ras. Kapuose pasakyta septynios kalbos.

Nespėjai, Viktorai, išūgdyti savo gabumus ir pasidžiaugti 
didingais Ateitininkų laimėjimais. Būki laimingas V ešpaties ma
lonėje, nes jos esi vertas. B. P. Murinas.A. a. Vladas Skrickus

Ir vėl liūdnai sugaudė varpaL Beširdė mirtis išplėšė iš mū
sų tarpo dar nepražydusį žiedelį. Štai 1927 m. gruodžio m. 10 d. 
pabaigė žemės kelionę idėjos draugas Vladas. Gaila...

Velionis mokėsi Jurbarko „Saulės“ Gimnazijos IV klasėje. I 
at-kų kuopą įstojo 1926/27 m. m. Nebuvo lemta jam ilgai dirbti 

Ligai įsigalėjus, vėlionis po trijų šių m. m. mėnesių šstojo 
iš gimnazijos sustiprėti. Bet netikėtai išgirdome, kad Vladas at
siskyrė su šiuo pasauliu ir nuėjo pas Kristų. Mirė Veliuonos 
miestelyje, ten pat ir palaidotas.

Liūdi jo tėveliai, broliai, liūdi at-kal(kės) netekę savo dar
bininko, liūdi ir Jurbarko gimnazija netekusi draugo.

Tad ilsėkis, brangus idėjos drauge, ramybėje su Kristumi!
J. KiLzmickls.
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Jaunųjų žiedai
A. V.

Laimingiausias žmogaus amžius
Dažnai galima sutikti paniuręs, lyg ligos kankinamas, klaikiu 

žvilgiu į praeinančius žiūrįs žmogus, beprasmiškai kartojąs tuos 
pačius žodžius: „Ak, aš nelaimingas**. Ar jis pats tą nelaimingumą 
į galvą įsikalė, ar gyvenimas iš tikrųjų jį apvylė — retas težino, 
bet taip pat retas težino, kas ta svajojamoji laimė.

Jeigu norėtum keliais žodžiais tai pasakyti — negalėtum, o 
pažiūrėjęs į didžių žmonių šiuo klausimu nuomones, atsidurtum 
tokiam skirtingų nuomonių mišiny, kad, tik jas suderinęs, pajėg
tum bendrą nuomonę pasakyti. Del tos pačios priežasties sunku 
pasakyti, kuriam savo amžiaus laikotarpy žmogus būna laimin
giausias.

Todėl tenka į kiekvieną žmogaus amžiaus laiką pažiūrėti 
atskirai.

Daug žmonių su dvasios pakilimu kalba apie savo pirmąsias 
dienas, jiems malonus tas berūpcstingas laikas, tos valandos jiems 
atrodo, lyg „gėlės vienos su kitomis susipynusios“ (V. Hugo'. Jie 
mano, kad tuomet kūdikis tikrai laimingas, nes niekas nedrumsčia 
jo džiaugsmo, svetimi jiems juodi nelaimių debesys, jie nesupranta 
gyvenimo blogumų, jaučia tik gerumą saldybes. V. Hugo tiesiog 
sušunka: „Jūsų amžius per malonus, kad jį kas pamirštų“. Mūsų 
Vienožinskis taip pat tos nuomonės. „Oi laimingas tas kūdikėlis!“, 
— sako jis.

Bet jie pamiršta, kad kūdikėlis tos laimės dar nesupranta, 
negali ja tinkamai naudotis. Tokia pažiūra per siaura, nes gyve
nime sutinkam ir tokių, kurie nuo pirmųjų dienų vargsta, kuriems 
retai tešvystelia saulutė. Jie blogai būna maitinami, nemato tų 
puikių valandų, apie kurias daugelis kalba, dažnai ir kitų gyve
nimo žiaurumų turi kęsti. Schileris tiesiog skundžiasi, kad jam 

Trumpas pavasaris ašaras tedavė.
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Nors daugelio kūdikystę supa kažin kokia jauki šiluma, bet 
laime tai vadinti dar negalima, o iš kilos pusės daugelio randame 
ir pirmąsias dieneles karčias.

Po tų berūpestingų dienų ateina vaikystė ir jaunystė. Iš 
pradžių vaikas labai dažnai gyvena kūdikio pasauliu, bet pamažu 
gyvenimas aiškiau piieš jį stoja, daug naujų pažinčių. Dabar tas 
siauras akiratis paliekamas, pažvelgiama į pasaulį plačiau. Jau
nuolį šis pasaulis traukia į save, jis žiūri į visa pro padidinančius 
Stiklus, trokšta ir ilgisi nežinomo pasaulio tolimų kraštų, kyla 
neramumas ir jaučiasi esąs nelaimingas. Pamatęs, kad jo svajonės 
neįvykdomos, dažnai nusivilia, o susitikęs su gyvenimo smūgiais, 
patiria nemalonumų. Jaunystė — persilaužimų ir abejonių metai. 
Čia dažnai tenka pirmykštės pažiūros pakeisti, ieškoti naujų kelių. 
Gyvenimo aštrumai sužeidžia jo jaunas svajones. Kitų gyvenimas 
būna vargingas, sunkus. Ką Goethe pasakė apie Schilerį, tai tinka 
ir daugeliui kitų: „Jis anksti aštrų žodį skaitė“.

Nežiūrint tų nesmagumų, jaunystė turi daug daug šviesių 
dienų. Ne vienas apie tas valandas pasakoja taip, kaip Byrono 
Mazeppa, — tai tuomet jis buvęs šaunus jaunuolis, malonus, švel
nus, nematęs dar rūpesčių, laiko ir kovų, iš galvos dvasią išde
ginusių. Mickevičius taip pat maloniai apie tuos laikus atsiliepia 
sakydamas:

Kas gal laikus užmiršt, kai buvome jaunuoliai,
Kai šautuvas mums lengvas buvo, lakūs šuoliai!

Tie pirmieji nusivylimai negali užtemdyti džiaugsmo saulės. 
Kam vaitoti, miela dukrytėle?
Lyg nepriklauso tavo dienelės pirmai jaunystei?

Be to, dar pasipina, Schilerio žodžiais tariant, 
Pirmosios meilės aukso laikas.
Tuomet būna ir „ilgesys švelnus“ ir „viltis saldi“.

Jaunystė dar tuo svarbi, kad tuomet padedama pamatai to
lesniam gyvenimui.

Nors kai kas ir nusiskundžia, kad 
Jaunos dienos neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos (Maironis), 

bet kiti mato tam laikotarpy tik gerumų. Vis dėlto jaunystė pil
nos laimės duoti negali, o kai kam ji būna gana sunki-

Po kiek metų žmogus pamato, kad jaunystė jam iš po kojų 
slysta ir jis vienas gyvenimui paliktas Dabar jis turi savimi rū
pintis, kovoti už būvį, jam uždedamas pareigas, iš jo daug reika
laujama. Atsiranda visokių kliūčių, suktybių, dažnai tenka įpulti 
į užtaisytus sląstus. Tam amžiaus laikotarpy, pasak Hugo, juokas 
dažnai liūdnesnis už mažųjų ašaras. Kartais ne tik apie laimę 
svajoti netenka, bet reikia rimtai žiūrėti, kaip nusikračius iš visų 
pusių užgulusios nelaimės.

Bet Rousseau sako, kad tas laikotarpis jam buvęs laimin
giausias: „Čia prasideda mano gyvenimo trumpa laimė“, sako jis,

4
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„čia ateina ramūs, bet staigūs laikotarpiai, davę man teisės sakyti, 
kad aš gyvenu“.

Šiuo metu atsitinka daug vargų, bet dažnai ir laimė nusi
šypso. Žmogus dabar sutinka gyvenimą visoj jo pilnumoj, pats 
jame dalyvauja ir gali sakyti gyvenąs.

Senatvės sulaukęs, žmogus jau nebesirūpina tokiais dalykais,, 
kurie jaunuoliams dažnai neduoda ramybės, galvas apsuka. Jų 
kraujas šaltesnis, neturi jaunystės jautrumo, o gyvenimo praktika 
pažįsta visas pasaulio tuštybes. Iš to kyla savotiškas ramumas^ 
Šypsodamasis senis žiūri į pasaulio tuštybes — „žilas plaukas, 
sveikas protas“ — sako poetas.

Senatvė neša ir kančių. Žmogus mato nykstančias jėgas, 
jaučia negales atsispirti galingai gyvenimo srovei, ne tik tai ga
lingai srovei, bet ir prastesniems reiškiniams, kurie jam pirmiau 
tik niekniekiai tebuvo. O ir amžinybės vartai čia pat...

Sunku pasakyti, kurį amžiaus laiką žmogus laimingiausias, nes 
kiekvienam laikotarpy jis turi kitokį laimės idealą, jos supratimas, 
ilgainiui keičiasi.

Žmogaus laimingumas bet kuriam laikotarpy daug pareina 
nuo jo pažiūrų.

Yra žmonių, kurie į visa žiūri pro juodus akinius: jie visur 
blogas puses temato, niekur šviesios kibirkštėlės neranda. Jie drauge 
su Heine klausia ir į savo klausimus niekur atsakymo negauna^ 

...ką reiškia žmogus?
Iš kur jis atėjęs? Į kur eina?
Kas gyvena ten aukštai, ant auksinių žvaigždžių?

Jų supratimu, niekas į tai tobulai neat ako, todėl tas be
prasmis juodumas dar labiau didėja. Schopenhaueris tiesiog pa
sako: „Praėjusios gyvenimo sąlygos stoja taip, kad į jas jūs atsi- 
žvelgrumėt ir įsitikintumėt apskaičiavę, jog mūsų pastangos, už
siėmimai bei grumtynės niekam neverti, visi gerumai — niekingi, 
pasaulis iš visų pusių bankrutuoja, o gyvenimas — toks verslas, 
kurs nė išlaidų nepadengia, — todėl mes savo valia turim nuo jo 
nusigręžti“.

Kiti šaukia, kad „gyvenimas panašus į aną rasos lašelį, 
kurs užmiega ant lotoso žiedo“.

Aišku, kad taip į gyvenimą žiūrį laimės niekad neras, o ne
laimės jiems, anot Schilerio, „greitai žengia“.

Laimė dažnai pareina nuo nuotaikos. Kiekvienas žmogus 
turi savotiškų priemonių laimę siekti ir savotiškai jaučiasi laimin
gas esąs. Antai, Vienožinskis sako:

Tada aš laimingas, kada jus dainuoju.
Tagore vienoj vietoj irgi panašiai mano, išsireikšdamas šiais 

žodžiais: „Kai tu įsakei man dainuoti, tai širdis, rodos, galėjo 
trūkti iš džiaugsmo“.

Yra žmonių, kurie laimę randa, dirbdami tėvynės, visuome
nės ar žmonijos labui, o kiti, priešingai — valgy, degtinėj, nakties 
medžioklėse, — žodžiu, kiekvienas sprendžia sulig savo galva.
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Bet ar gyvenime laimės nėra, kaip anie nusivylėliai mano? 
Paulsenas sako: „Kaip augalui bręsti reikalingas lietus ir 

saulės šviesa, taip lygiai ir žmogus neapsieina be anų linksmes- 
niųjų ir liūdnesniųjų dienų keitimosi“. Jei kas tik laimingai tegy
ventų, tai nežinotų, kaip tas laimingumas vertinti, o patekęs j 

:< nelairių sūkurį, pasijustų bejėgis, sugniužtų. Iš ilgesnės laimės 
kyla apsileidimas ir savimyla, labai palankios sąlygos silpną pa
daro kvailu, o stiprų — tinginiu. Ne kiekviena nelaimė, kuri mus 
ištinka, yra smūgis. Anksti sutinkami priešingumai dažnai būna 
pasisekimas, nes stiprina būdą ir prireikus galima visoms kliūtims 
lengviau atsispirti.

7i Pasaulis nėra toks tamsus, kaip atrodo jis aniems nusivylė- 
( liams, laimė ne toks jau nepasiekiamas dalykas. Ji aplanko mus 

kartais gyvenimo kely, lyg viešnia, nušviesdama mūsų būtį ryt-
• mečio saulės skaidrumu. Goethe nors sakė, kad beveik niekumet 
^nebuvęs laimingas, bet vienoj vietoj taip išsireiškia: „O, laimin
gas, kas dar gali tikėtis iš šios klajonių jūros išsinerti!“ Iš tos 
jūros vėliau ar anksčiau visi išsinersim, todėl ir visi turėtume būti 
laimingi. Mickevičius gi laimingu pripažįsta tą,

... kurio laivą
veda Skaistybės ir Grožybės dangiškos sesytės.

Be to, tie gyvenimo juodumų ieškotojai visai nustojo noro 
gyventi ir kovoti, todėl ir laimės nemato. Corneille sako jiems 
visai priešingai: „Kas pasiryžo laimėti ar žūti, tas retai būna nu
galėtas“. Vadinasi, reikia tik drąsiau apsižvalgyti, tai ir laimė 
nebus tokia svetima ir tolima.

Jau senovėj vienas kitas sakė, kad laimė ne pasaulio sma
gumais naudojimasis, bet praleidimas gyvenimo nesmagumų ir 
kančių. „Jei prie gyvenimo be kančių pridėti gyvenimas be liū- 
desid, tai žemiškoji laimė jau beveik pasiekta“, pastebi Schopen- 
haueris.

Bet dar tokio ramaus gyvenimo neužtenka! Mums reikia 
darbo! Ne ten laimė, kad visko sau, bet kad visko iš savęs rei
kalautume. Jeigu į gyvenimą žiūrėsim, kaipo į šaltinį naudingo 

-darbo ne tik savo, bet ir kitų gerovei, bus jis giedrus, pilnas 
> vilties ir pasitenkinimo. O tai yra giedrios laimės pranašai. Lai

mės dalis yra darbe, kurs kitiems palengvina gyvenimą, padaro 
šviesesnes jų dienas.

Jei žmonės dirba kitų gerovei, tai neatsiras tokio, kurio 
laimė nebūtų laukusi.

Galima sakyti, kad žmogaus amžiaus laikas bus laimingiausias 
ne kūdikystė, ne vaikystė, ne jaunystė, ne subrendimo metai, ne 
senatvė, bet tas, kuriam jis į savo dvasią įnešė daugiau pastovių 
vertybių.
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Drugelis
Pirmasis nusikaltimas

(Vaizdelis iš moksleivių gyvenimo.)
„Puiku dabar pasivažinėti. Kelias-kaip stiklas. Rogės pa

čios bėga. Smagu bus kunigui Jonui važiuoti baltais kalnais ir 
slėniais“. Taip kalbėjo sau dailus devyniolikos metų R. gimnazijos 
šeštos klasės mokinys Andrius Šermūnas, stovėdamas prie lango. 
Jis ką tik atsisveikino su savo geradariu, krikšto tėvu kun. Jonu 
Gaučiu. Jis vis dar tebematė puikius širmukus, pakinkytus į gražų 
važį, kuriam sėdėjo jo brangus svečias, ir žiūrėjo į jį, kol dingo 
už miestelio trobesių.

Andrius labai gerbė šį kunigėli- Tai buvo tikrai jo antrasis 
tėvas. Dar būdamas kleriku, nešiojo jį ant rankų, vaišino saldai
niais. Jis prikalbėjo tėvelius ir jų kaimyną Smilgių leisti vaikus 
į mokyklą, paskui į gimnaziją. Per atostogas abu savo krikšto 
sūnus, Andrių ii jo klasės draugą Antaną Smilgių, pasikviečia į 
savo gražią kleboniją, o mokslo metais, žiūrėk, tai gražų laiškelį 
atsiunčia, tai pats pravažiuodamas užbėga ir vis netuščias: tai 
dovanėlę nuperka tai dešimkę palieka. Ir dabar ne tuščio.m ran
kom atsilankė. Dvi dešimkės guli ant logaritmų knygutės: viena An
driui, antra Smilgiui. „Nieko sau nieko sau", galvoja Andrius. 
Jo galva pilna šviesių praeities vaizdų. Vasaros vaišės klebonijoj 
su šviesiomis naktimis ir auksaspalvėmis žaromis nepaleidžia jo 
minčių. Bando pamokas ima vieną vadovėlį, ima kitą, pavarto, 
pasklaido, bet niekas neina į galvą.

„Jau fiziką tai turiu išmokti!“ piktai sako pats sau, „ir savo 
knygos neturiu“.

Paėmė, atskleidė viršelį. Bet jo a^ys mato ne kas spaus
dinta, bet kas rašyta. Pačiame puslapio kampe ryškiai pilkavo 
savininkės pavardė „O. Zenkevičiūtės". Kode! jis tą knygą tik 
iš jos skolina, kodėl pas ją tuo tikslu eidamas puikiai šveičia 
bačiukus ir dulkina šepečiu apsiaustą, nė pats nežinojo. Jis ne
nori apie ją galvoti, bet gražus Onytės veidelis, dailus stuomuo 
lįste lenda jam į galvą. Jos mėgiamos dainelės žodžiai skambėte 
skamba jo ausyse ir kartais, net nepasijutęs, pats ima ją niūniuoti. 
Jis greit užskleidė jos pavardę, susirado, kas užduota, ir ėmė 
skaityti. Akys įsmeigtos į raides, į formules, o mintys jau skraido 
po žaliuojantį ąžuolyną, kur jis vaikštinėjo aną giedrų rugsėjo 
mėnesio vakarą. Kaip ten buvo gražu. Laibi, aukšti ąžuolų ka
mienai, aukščiau tamsžalios viršūnės, o už jų mėlynavo dangus. 
Ten skambėjo Onytės dainelė. Ir dabar, dar prisiminus, jam smar
kiau ėmė plakti širdis. Ji sėdėjo suolelyj po šimtamečiu ąžuolu 
ir su savo drauge Stasyte traukė duetą. Kokia tada ji atrodė 
graži. Kalbėjo, juokavo, šypsojosi... Iš kažkur atsirado jos pus
brolis Juozas ir pasiūlė riešutauti. Pakalnėj buvo daug lazdynų. 
Jis su Juozu skynė riešutus ir dalino draugėms, o jos, gražiai 
šypsodamos, sakydavo „ačiū". Grįžtant Onytė padavė kelis rie-
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šutus jam, bet jis nevalgė ir dabar juos tebeturi skrynutėj. Oi, 
saldus šių šviesių valandėlių prisiminimas. Šyptelėjo Andrius ir 
vėl apsiniaukė jo veidas. „Dabar Onytė ne ta, visai ne ta. Išblyš
kusi, susimąsčiusi. Pažvelgs liūdnu žvilgsniu ir tyli, tyli nuleidusi 
akis. Gal serga?... Gal kokį nemalonumą išgirdo... Kodėl ji nieko 
neatsakė, kai jos klausinėjau... Kodėl tuomet ašarom pasriuvo 
jos akys... „Gal ji pyksta?., tur būt. Greičiau —aš jai nusibodau, 
ir ji manęs nekenčia... Oi! aš nelaimingas! Sušuko galvą susiėmęs 
Andrius. Tuo tarpu kažkas pasibeldė j duris, Andrius krustelėjo, 
lyg iš miego pabudęs. Paprašė. Duryse pasirodė civilinę mučę 
užsimovęs Juozas Zenkevičius, aukštas, kiek sulinkęs. Rudos akys 
keistai žėri j šalis, o pusiau šypsančios lūpos sakyte sakė, jog 
čia gudri laputė.

— Sveikas gyvas Audreli! — tarė jis dusliu balsu.— Matau, 
dirbi, tad netrukdysiu, tik prašysiu vieno dalykėlio.

— Ne, aš nieko nedirbu. Sėskis ir pasakoki, kas šiandien 
buvo mokykloje.

— Tai pasakoti? —nusišypsojo Juozas.—Jei taip, tai atsisė
siu. Jo akys tik žvilgt ant stalo. Ten dar tebegulėjo dešimkės.

Pasimarkstė, kinktelėjo galva ir ėmė ieškoti kišenėj pa
pirosų.

— Mokykla nesvarbu —tarė Juozas, tiesdamas draugui pa
pirosus.

— Ne, dėkui, bijau įprasti, tu mane taip dažnai vaišini. — 
— Imk, nebūki gaidys. Juk mokytojai nemato.—
Čia Andriui jau nebuvo kaip atsisakyti. Juozas, uždegęs pa* 

pirosus, ėmė pasakoti.
— Pamokos tos pačios paliktos pakartoti, ponas Stiirmeris 

kažkur išvažiavęs, inspektorius serga, tik lotynų uždavė kelis sa
kinius toliau. Bet žinai ką! — kalbėjo dūmus pūsdamas Juozas, 
— šį vakarą pašokimas, o ryt keturiomis direktoriaus paskaita. 
Ar eisi?

— Tai mat... aš mokykloj nebuvau.
— Nebijok, juk sakiau, kad inspektorius serga. Bet žinai, 

balandėli, aš tavęs vieno dalykėlio prašysiu. Aš tau padėjau ir 
padėsiu, kaip žinai... tik sakyk, ar pažadi!..

— Na, tik sakyk! jei galėsiu, kodėl ne.
— Kur jau tu negalėsi, matau, kad gali. Paskolink man 

dešimkę.
— Tai, mat, aš... ne... neturiu, — mikčiojo Andrius žinoda

mas, kad Juozas amžinai skolose paskendęs. Jam paskolinai, tai 
ir atidavei.

— O ten kas ant stalo! Mat, ir norėjai išsisukti. Juk mačiau, 
kad pas tave buvo kunigas, ir nujaučiau, kad tau čia padegė.

— Tai ne mano, — teisinosi įraudęs Andrius—viena Smil’ 
giaus, o kitą tuojau išleisiu. Juk bačiukai nunešti taisyt, del to nė 
. mokyklą negalėjau eiti.
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— O su šliurėmis ar negalėjai? Džentelmenas! — šypsojos 
Juozas.—Onytės nebuvo, galėjai eiti.

Abu nutilo. Andrius nuraudo, kaip virtas vėžys, ir nuleido 
akis. Juozas tik mąsto, šypsosi ir vėl mąsto. Paskui mostelėjo 
pirštu, lūpas kramtydamas. „Bus gerai“, pamanė.

— Tai ir nemanai man paskolinti?
— Pats matai. Juk negaliu širdies parodyti, jei netiki. Sa

kau, kad bačiukus turiu atsiimti. Juk puspadžiai septyni litai 
atsieina, kas man jau belieka?

— O antra, antra kam? — šaipydamos klausia Juozas.
— Sakiau, kad ji Smilgiui palikta.
— Smilgiui, kramto Juozas lūpas, taip Smilgiui. Chaa cha! cha
— Tai netiki.
— Kur aš netikėsiu Bet tu asilas! Tegu velniai nemato, 

koks asilas... Na neški Smilgiui tuos pinigus, tuojau neški, nes 
jam šį vakarą jie labai reikalingi-

— Ką tu čia kalbi?
— Cha cha cha! — kvatoja Juozas.— Kaip tau vakar buvo 

pas Onytę? Na tavo pamokslas jai negelbėjo.
— Ąr tu žinai, girdėjai?—Teiravosi Andrius
— Žinau, kad tu į ją esį Įklimpęs iki ausų. Ir dar daugiau 

žinau...
— Na, sakyki, sakyki, kas?—lyg drugio krečiamas, teiravosi 

Andrius.
— Pyragas prieš pyragą, brolyti, nesakysiu.
— Kam mane erzini? — karščiavosi Andrius. — Pats matai- 

svetimą turtą negaliu pasisavinti. Bet kiek turėsiu, tiek dalinsimės.
— Ar taip! Na gerai. Tarp tavęs ir Onytės statoma siena. 

Mūrininku yra vienas mūsų klasės draugas,—kalbėjo Juozas nenu
traukdamas akių nuo Andriaus, kurio Įraudę veidai staiga ėmė 
balti, akys išsiplėtė, burna atsidarė.

— Drauguži! —pertraukė jį Andrius.—Sakyki, kas jis toks?
— Na, sakysiu nuo pat pradžios. Vakar ką tik tau išėjus, 

užeinu pas savo puseserę. Ji kažko pikta, susiraukusi, lyg raina 
kalė. Ėmiau teirautis... Et! sako, tas Sermūnas atsivelka, gaišina 
man taip jis nusibodo. O dabar dar visi pletkus paleido, kad nė 
akių neturiu kur dėti.

— Na na, štai kaip! — lyg ant adatų sėdėdamas šokinėja 
Andrius.

—• Bet palauk! — kalbėjo Juozas.—Žinoma, aš liežuvių ne
mėgstu nešioti, tesižinai del manęs, Bet tau, kaip^ geram, pasa
kysiu. Išėjau žydkapinių link pasivaikščioti. Grįžtu. Jau buvo 
gerokai pritemę. Tik žiūriu—Onytės kambaryj dega žiburys.. Ma
niau, kad tu grįžai. Bet prislinkęs pamačiau visai ką kitą. Aiškiai 
mačiau, nes iš susijaudinimo užmiršo ir langą užleisti.

— Na, sakyk greit, neiškenčiu!
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— Palauk, drauguži, nusiramink. Žiuriu, stalas apdėtas sal
dainiais. Prie jo šypsodama sėdi Onytė, o greta jos prisiglaudęs... 
na, dabar spėki kas? x . . .

— Ką aš žinau. Tur būt, Žvirgždys, arba /vingilis. Jie se
nai į ją meiliai žvairuoja.

— Apkalbėjai, brolau, visai ne tie. Tai tavo mylimasai Smil
gius! Čia Andrius padarė tiek juokingą snukį, kad Juozas ėmė 
kvatoti.

— Aš, žinoma, tokiuose dalykuose labai smalsus — kalbėjo 
Juozas,— pamažėli pirštų galais įslinkau į priemenę Klausaus... 
taip smagiai kalba. Na, žiūrėsiu apie ką. Girdžiu... „Šermūnas 
Šermūnas Tik Smilgius kala mala apie tave. „Jis šioks, jis toks. 
Jam duris parodyt, kaip ateis.“ Aš pasiklausiau, pasiklausiau va
landėlę ir iškiūtinau lauk. Paskui jau vėlai, gan vėlai, apie kokią 
dešimtą valandą, o gal dar vėliau, pareinu nuo Žvirgždžio, užda
vinius pasidaręs. Tik žiūriu — bepareinąs mūsų didvyris įkaitęs. 
Kad pradės manęs prašyti skolos. Sako „nė cento neturiu, o man 
taip reikia“. Aš, žinoma, priminiau apie Onytę, bet jis, žaltys, 
ginasi susiriesdamas.

— Smilgius,... toks lėtutis... netikiu.
— Lėta kiaulė gilesnę šaknį knisa. Šiandien abiejų nebuvo 

mokykloj. Mat, pamokų nemokėjo. Na, negaišinsiu. Neški Smil
gių! pinigus. Juk neturės kuo Onelei saldainių nupirkti.

— Jei taip, tai nenešiu,—piktai tarė Andrius.—Nesitikėjau, 
nesitikėjau! Ką jam bloga padariau.

— Tai, brolyti, paskolinki man dešimkę. Man taip reikia.
— Noromis. Neduosiu Smilgiai, jei jis taip*
— Tikrai matau, kad esi vyras. Labai ačiū. Bet nenusiminki, 

aš visa atitaisysiu. Ji mano puseserė, aš visa galiu.
— Tik, meldžiamasis, padėk man čia. Juk tik tau vienam 

esu atviras.
— Gerai, gerai. Štai ką turi daryti. Pas Onytę be mano ži

nios nė kojos nekeiki. Pas Smilgių taip pat, esi jaunas karštas, 
nepatyręs. Aš visa padarysiu.

Čia Andrius nuoširdžiai Juozui padėkojo. Abu išėjo. And
rius nuėjo batų, o Juozas kažkur. Juk niekas jo nesuseks. Atsis
veikindami abu bičiuliai pasižadėjo susitikti pašokime.

II.
Šaltas, giedras žiemos sekmadienio rytas. Jau senei patekėjo 

saulutė ir jos spinduliai vos įžvelgia pro ledinėm gėlėm papuoštus 
stiklus į Andriaus kambarį. Ant stalo sutirpusi žvakė. Matyt degė, 
kol pasibaigė. Andrius atplėšia akis, dairosi. Kas čia būtų? Jis 
su išeiginiais drabužiais ir apautom kojom besivartąs po lovą. 
Jam tik dingtelėjo vakarykščia diena ir kaip šaltu vandeniu jį 
perpylė. Pašoko visas apšepęs pūkuotas ir nežino, kas daryti. 
Graibstosi tai šepečio, tai batams tepalo, tai pats nežino ko.
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Mintyse didžiausia netvarka. Visi praeito vakaro vaizdai tik lekia,, 
mainosi lyg kino paveiks ai. Kažkoks baisus, slėgiąs sunkumas 
gula ant širdies; rodos, kažkas baisiomis geležinėmis replėmis 
ją plėšo, spaudžia. Nusiprausė lyg nesavom rankom, išsivalė dra
bužius. Virtuvėj rado atvėsusią arbatą. Pasižiūrėjo... nesinori nė 
į burną im.i. Apsisiautė paltą eiti į bažnyčią Nuėjo iki duių ir 
vėl sugrįžo. Jau vėlu. Laikrodis jau išmušė devynias. Be to, kaž
ko gėda, nedrąsu, baugu .. Priėjęs prie stalo, žlegtelėjo i kėdę. 
Pro langą veržėsi vis šiltesnė vasario saulės srovė. Atsiminė ma
lonius praėjusius šventadienius. Pašoks, būdavo, linksmutis, pilnas 
energijos, apsirėdys gražesniais drabužiais ir lauks Antano kartu 
eiti į bažnyčią. „O ten kaip būdavo gera, malonu... gaudžia var
gonai... skamba varpeliai.., ir choras gieda,., giedojau ir aš. 
šiandien ten eiti negaliu, taip... negaliu. Nė Antanas neatėjo... 
Matyt, Juojzas nemelavo. Jis gėdisi man pasirodyti. Ar tai būtų 
tiesa“...? Čia stoja prieš akis visi vakardienos vaizdai... kunigas.... 
paskui Zenkevičius.,, pasilinksminimas. Niaurus, liūdnas jam atro
dė šis pasilinksminimas. Mat, nebuvo nei Onytės nei Antano.

— „Oi kam aš dabar tikęs“ — galvoja Andrius. — Vakar 
visi j mane žiūrėjo, kaip į šunį, tikrai kaip į šunį. Bet kodėl? 
Ne... o gal man tik taip pasirodė... Kodėl Onytės nebuvo?... 
Kodėl jos kambary nebuvo žiburio...? Langas juodavo, kaip kla
sės lenta. Oi, Antaniukas, niekšiškas Antaniukas! Per jį neturiu 
dabar ramybės! Čia Andrius pašoko. Vėl atsisėdęs galvoja. „Na, 
kur nepyks Onytė. Matyt, jau jis tiek ant manęs primalė, kad ji 
manęs nė matyti nenori. Na na, niekše! Neišeis tau į gera... Ir 
už ką jis mane turėjo apkalbėti? Eisiu pas jį ir sakysiu visą tiesą 
į akis. Težinai, kad kiekvienas moka ginti savo garbę!“ Jis 
pašoko, mąsto atsistojęs prie durų. Staiga tik susiėmė 
galvą ir grįžo atgal prie stalo. Jam baugu pasidarė Antaną susi
tikti. Kažkoks tylus, rūstus balsas pasmerkiamai klausia jo: „Ką 
jam sakysi? Ką jam sakysi?“

Saulė nuslinko į vakarus ir ties mišku beria savo liūdnus 
rausvus atsisveikinimo spindulius, kurie auksavo namų stogus ir 
belapių medžių viršūnes. Gatvėse šalta. Maži pavasariški klaniu
kai vėl ėmė dengtis ledu. Žmonių daug kas vaikštinėja, bet mo
kinio nė vieno. Mat, didžiojoj gimnazijos salėj senas, žilas, visų 
gerbiamas direktorius laiko savo auklėtiniams paskaitą apie kaž
kokį garsų, kilnų žmogų. Moksleivių pilnutėlė salė. Visi tyli, 
klausosi, kvapą užėmę, o jis kalba taip švelniu, maloniu balsu, 
kaip gerasis tėvas į savo mylimus sūnus ir dukteris.

„Brangieji“ — kalbėjo jis baigdamas paskaitą. — Čia pui
kus jūsų jaunoms sieloms pavyzdys. Jūs būkit geri, sąžiningi ir 
laimė jums visiems šypsosis. Sąžinė — tai skaidrusis jūsų sielos 
rūbas. Jos grynumas net niaurioj, samanotoj pastogėj daro žmogų 
laimingą, o kas ją sutepa blogų darbų dėmėmis, tam nė auksuo
tuose rūmuose nėra ramybės. Tokį žmogų visi niekina, visi ne
kenčia. Jis vienai vienas, lyg šešėlis, slankioja, visiems grumo-
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dairias kerštu, kol pats kur galą gauna ar ka^jime supūna. O L, 
man būtų skaudu, kad kurs nors iš jūs to susilauktų. Kai juodas 
neramumas ims slėgti jūsų jauną širdį, ieškokit savyj paslaptingo 
kaltininko. Dažniausiai juo yra koks nors blogas darbas. Radę jį, 
pasmerkit ir atsiteiskit nukentėjusiam. Jūsų sąžinė taps tyra, lyg 
šviesus perlas, ir visas jūsų gyvenimas žibės džiaugsmu. Tai vie
nintelis mano troškimas, brangieji. Būkit geri! Aš noriu, kad visi 
jumis džiaugtųs...“

Tai taręs direktorius tiek susijaudino, kad jo balsas ėmė 
drebėti, o jautresnių mokinių akys pasriuvo ašaromis. Andrius 
visą laiką ramiai klausėsi. Gaudyte gaudė akimis kiekvieną sene
lio direktoriaus judesį, kiekvieną žodį, bet kalbant jam paskuti
nius žodžius, tik paraudonavo ir nedrįso pakelti akių.

Pamažu, lyg nesavo kojom, parslinko namo. Galva ūžia, šir
dis taip smarkiai plaka. Paskutiniai paskaitos žodžiai kuždėte 
kužda ausyse. Iš apytamsių kampų kažkas lyg tiesia baisias ran
kas, lyg šnibžda su didžia pagieža. „Ieškok savyj kaltininko!. 
Radai! ., draugą nuskriaudei! Atitaisyki! Atitaisyki“

Baisių minčių kankinamas, žiūri pro langą. Žiemos vakarai 
degė vakarinės žaros gaisru. Gelsvoj prieblandoj temo jo kamba
rys. Tos pačios aukso prieblandos dažnai jį užklupdavo pas Onytę 
arba pas Juozą, kur kažkas nematomo šilko gijom traukte traukė 
jo jauną, nekaltą širdį.

„Ar man ten durys uždarytos?—galvoja pašokęs Andrius.— 
Taip, tai padarė niekšiškas draugo liežuvis. Ne, aš turiu pirmas 
atitaisyti, bet jis... Cha... cha... cha — kažkas verčia Andrių kva
toti — Jis, žinoma, jis...

Po valandėlės Andriui vėl svyra galva, vėl sėdasi. Akyse 
ėmė rodytis raudoni, žali ratai. Purtė jį šiurpuliai. „Gal sergu“, 
ima pulsą, bet jis muša, kaip ir visada.

„Paskaitysiu ir išsiblaivysiu“ galvoja jis degdamas lempą. , 
Atsidaro skrynutę, ieško kažkokios knygos. Bet rankos pačiupo 
visai ką kitą. Tai buvo graži, aptraukta aksomu dėžutė. Atidaro, 
žiūri, žiūri — ir niekaip negali atitraukti akių. Ten buvo gražus 
paveikslėlis. Jis vaizdavo Angelą Sargą gražiu, maloniu veidu, 
baltais, kaip sniegas, rūbais, suglaustais sparnais. Jo akys nuleis
tos į siaurą lieptą permestą per smarkų, stačiais krantais kalnų 
upelį. Jo dešinė ranka guli ant peties mažo berniuko, kuris ne
atsargiai, galvutę užvertęs, eina ties putojančia bedugne.

Andrius geroką valandėlę žiūrėjo į jį. Paskui atvertęs antrą 
pusę skaito: „Gerajam Andriukui pirmosios komunijos atminimui.“ 

Kiek žemiau:
„Liūdnom valandom pažvelki į šį paveikslėlį.

Kun. Jonas Gaučys“.
Andriui švito pamaži paniurusios akys, ir meilus, lyg kūdi

kio sapnas, šypsnis ėmė puošti jo lūpas. Čia gražiu pragiedrulių 
švystelėjo brangiausios jo gyvenime dienos prisiminimas. Tai 
buvo gegužės mėnuo. Saulutė šypsojosi iš mėlynojo dangaus.
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Margavo pievos, žaliavo vasarojus, laukai ir girios. Jis su tėve
liais važiavo į bažnyčią. Mamytė laikė didelį jazminų ir alyvų 
bukietą ir glostė jo papurusią galvutę. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, o vaikučių būrių būriai. Gaudė varpai, vargonai, skambėjo 
varpeliai... o jie gražioj eilėj po du ėjo pirmą kartą prie Viešpa
ties stalo. Prisimena jis tai — puikiai prisimena. Po to klebonas 
pasakė trumpą pamokslėlį, bet taip gražiai, taip jausmingai, kad 
dvi ašaros nuriedėjo Andrelio skruostais. Parvažiavus namo, at
vyko kunigas Jonas, pabučiavo jį ir davė šį paveikslėlį... Kaip 
tuomet jį visi mylėjo... tik glostė, bučiavo.Saldainiais vaišino.

Šią kun. Jono dovanėlę mamytė įdėjo į savo brangumynų 
dėžutę ir paslėpė spintoj. Ten ji buvo ilgai ilgai. Kai Andrius 
važiavo pirmą kartą į gimnaziją, mamytė pabučiavo jam į galvą, 
padavė paveikslėlį su dėžute ir susijaudinusi pasakė: „Saugoki 
jį ir gerbki — tai buvo brangiausios dienos liudytojas“

Andrius junta didelį širdyj skausmą. Ašaros tik rieda iš 
akių. Rodos, kažkas nematoma galinga ranka užgesino jame visą 
piktumo ugnį ir sunkiausią akmenį nuritino nuo širdies. Dabar 
jis įspėjo, kas jį sulaikė, einant į bažnyčią ir pas draugą.

„Einu pas Antaną“, sako meiliai šypsodamas Andrius. Jam 
visa atleidžiu ir nusižeminęs prisipažinsiu, ką padaręs.

Vakaruose vos blyksojo geltona dangaus dėmė. Aukštai mir
gėjo milijonai žvaigždžių, o miestelyj — žiburių žiburiai.

III.
Už miestelio daržuos stovi nedidelis gražus namukas.
Pro užleistą šiaurinį langą vos blykčioja žiburys. Prie jo 

‘kažkas skubiai priėjo ir paklabeno duris.
— Kas ten? — pasigirdo storas vyriškas balsas.
— Andrius! — atsiliepė neramiu balsu.
— Prašom,—atsiliepė vyras, girgždindamas skląstį
— Ar namie Smilgius?
— Oi, ponaiti, jau trečia diena, nelipa iš lovos.
— Sakyk greit, kas yra? — karščiavosi Andrius Serga?
— Ir kaip serga.’ visas dega, Šiandien parvedžiau Jndel- 

maną. Sako, kad plaučių uždegimas. O jūs nė akių nerodote. 
Jums tik vakaruškos rūpi. Et, gaila, kad mokslus einate.

Andrius visas nukaito.
— Kas galėjo žinoti! Oi, leiski mane pas jį! Leiski.
— Negalima. Rodos, ką tik dabar akis sumerkė. Einam į 

virtuvę.
Ten sėdėjo sena, nusiminusi moteriškė.
— Dieve, Dieve! — dejuoja ji. — nežinau, kas daryti. Ar 

-čia bėgti į tėvus, ar kunigą parvesti? Dieną, rodos, buvo kiek 
geresnis, o dabar... Dieve, Dieve!

Gretimame kambaryj pasigirdo skaudus dejavimas. Moteriškė 
ųbėgo, Andrius paskui. Ant stalo vos spinksojo prisukta lempa.
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Siauroj lovytėj, aprišta galva gulėjo išblyškęs ligonis ir sunkiai, 
sunkiai kvėpavo. Andrius pasilenkė ties juo, pakalbino, o jis pa
judino gulinčią ant krūtinės ranką ir, klaikiai išplėtęs akis, ėmė 
kažką beprasmiškai kalbėti.

— Kodėl nepakvietėte gimnazijos gydytojo? — paklausė 
Andrius.

— Ar tą vokietį?—suurzgė vyras— Namie nebuvo, nei va
kar, nei šiandien. Žydą būtume vakar pakvietę, bet ponaitis skun
dėsi pinigų neturįs, sako, pereis. Dabar žiūrėk, kas pasidarė.

Kad būtų atėjęs gimnazijos gydytojas?—kalbėjo moteris, — 
jis labai geras, ir į bažnyčią eina. Jis katalikas, be reikalo jį vo
kiečiu vadina, jis...

— Sutvarkykit čia šį tą! — pertraukė jos kalbą Andrius.— 
Turiu jį rasti.

Gimnazijos gydytoju buvo simpatingas, jaunas vokietukas 
Stūrmeris. Jis taip pat dėstė gimnazijoj vokiečių kalbą. Buvo 
gan karštas, bet kartu malonus, jautrus ir labai mandagus. Kal
bėjo gan gerai lietuviškai, tik raidę „L* visada ištardavo minkš
tai. Andrius kelis kartus buvo pas jį užėjęs ir džiaugėsi jo nuo
širdumu, tad dabar ėjo pas jį drąsiai. Rado jį geriantį arbatą.

— O, Sermūnas! Labas vakaras. Kas tau, tu kaip popierius!
— Ligonis yra!—kukliai tarė Andrius.
— Na, kas? Sakyk greit! — klausia stiklinę statydamas gy

dytojas.
— Smilgius vos gyvas! Žmogaus nebepažįsta.
— Smilgius! Mano geriausias mokinys. O kas jam yra? Kas?
— Sako, kad plaučių uždegimas...
— Oi! einam tuojau!—pašoko gydytojas palikęs neišgertą 

stiklinę. — Zinai, brangusis, — kalbėjo jis siausdamas paltą. — 
Šiandie” man labai nelaiminga diena. Ką tik grįžau ligonį 
numarinęs.

— Gal ponas mokytojas labai įvargęs. Girdėjau, buvote iš
važiavę.

— Tai niekis, niekis! bėgam tuojau. Mat, buvau Paberžiuose.
— Pas Zenkevičius?—paklausė Andrius.
— Taip, ponia Zenkevičienė mirė, — tarė taip susijaudinęs 

gydytojas, Kad jo rankoj drebėjo degąs papirosas.
— Zenkevičienė, — tarė Andrius keistu balsu. — Ir taip 

netikėtai. Mes nieko nežinojome.
— Nesakyki, Ji jau senai neišgydomai sirgo.
— O jos dukters kantrybė,— sako nedrąsiai Andrius. — Ji 

niekam nesiskundė, tik vaikščiojo nesava.
— Ji yra labai jautri mergaitė,—tarė gydytojas—Man širdis 

plyšta, prisiminus jos begalinį verkimą. Mirti reikia iš gailesčio. 
Aš ją raminau, raminau. Kol ji tyli, dar šiek tiek. Lig tik pratarė 
žodį, tai — amen. Ašaros byra kaip žirniai. Gaila mergaitės, la
bai gaila.
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Dabar Andrius kaip ant delno visa suprato.
Nuo to vakaro Andrius apsigyveno prie ligonio lovos, nė 

valandėlę neišleisdamas jo iš akių. Dieną bėgiojo į vaistinę, arba 
šio to nupirkti, naktį parkrisdavo ant suolo, pasimetęs po galva 
kokį nors drabužį. Ligon ui sudejavus, jis vėl ant kojų. Tai vaistų 
duoda, tai užklosto, apkamšo. Per dienų dienas beveik nieko 
nevalgė. Visas išblyško, sumenkėjo. Be to, jį graužė rūpestis, 
baugino kiekvienas ligonio sudejavimas, kiekvienas termometro 
dešimtdalis.

Žiūrės žiūrės į jį įsmeigęs akis ir pamanys: „Čia tas, kurį 
taip neteisingai nuskriaudęs apkalbėjau. Gal kenčia per mane. 
Gal greit būtų pasveikęs, jei laiku būčiau grąž'nęs, kas pridera?“.

Kasdien po pamokų ateidavo ponas Stūrmeris. Kai jis žiūrėdavo 
ligonį arba kalbėdavo apie jį, Andrius sekdavo kiekvieną jo žodį 

kiekvieną judesį, kiekvieną veido bruožą. Seimininkai stebėjosi ne
paprastu jo gailestingumu, švelnumu ir kantrumu. Jie ir jam sakė 
ir kitiems jį gyrė šiais žodžiais: „Savo amžiuj dar pirmą temato
me tokį žmogų“. 0 jis tik gailiai nusišypsodavo ir tyliai slėpdavo 
begalinį skausmą, kuriuo degino jo širdį pirmasis nusikaltimas.

Po kelių dienų ligonį išmušė prakaitas ir jis vos kvėpavo. 
Andriui pasirodė, kad tai šaltas, mirties prakaitas.

Tuo tarpu atėjo ponas Stūrmeris. Maloniai, grakščiai ištiesė 
jam ranką, apsikabino ir ir karštai pabučiavo.

— Tavo draugas kaip ant plauko kybojo, bet tavo atsidė
jimas ir gera priežiūra jį išgelbėjo. Dabar jo skausmai pasikeitė 
į ramų poilsį. Džiaugiuos, matydamas tavo aukso širdį.

Andrius tik žiūri į ligonį ir nenori tikėti. Akys užmerktos, 
jis taip saldžiai miega, lyg mažas vaikelis sapnuodamas gražius 
sapnus. Andrius pašoko iš dž’augsmo. Bet čia ir vėl apsiniaukė 
prašvitus jo veidas. nNe viskas draugui atsiteista, ne viskas*...

Dar pora dienelių praslinko, ir balzganas raudonumas ėmė 
puošti ligonio skruostus. Pradėjo šypsotis ir po trupučiuką kalbėti. 
Mostelės Andrių prie savęs, paims jo ranką ir, meiliai šypsoda
mas, žiūrės jam į akis. Dar dienelei praslinkus, ligonis pasikvietė 
Andrių apkabino jo galvą ir paklausė:

— Drauguži! už ką mane taip myli?
— Tai ne meilė, Antanėli, tai šventa pareiga. Bet dabar esi 

dar silpnutis, nurimki. Pakalbėsim, kai sustiprėsi.
Po trijų dienų Antanas jau visai pasveiko, tik buvo tiek • 

nusilpęs, ’kad vos galėjo pereiti per aslą. Buvo puikus giedrus 
šventadienis. Pro langą veržėsi tikrai pavasariška saulelės spindu
lių srovė ir auksavo išblyškusį Antano veidą. Greta jo sėdėjo 
Andrius ir pasakojo savo sielos kančių visą istoriją. Baigęs pa
sakoti, Andrius nutvėrė draugui už rankos ir, gailiai verkdamas, 
tarė:

— Anas paveikslėlis grąžino man džiaugsmą, Angelas pa
žadino mane iš pykčio. Kitaip gal būčiau žuvęs. Atleiski man, 
ką esu kaitas—grąžinsiu.
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Antano išblyškusius skruostus vilgė ašaros. Jie verkė, abu. 
Tai buvo tyro džiaugsmo ašaros. Kiek nurimęs, Antanas apsika
bino draugo kaklą ir, meiliai bučiuodamas, tarė:

—- Nurimk, Andreli! Ši valanda—šviesiausia mano gyvenimo 
valanda. Man parodei, ką reiškia draugą mylėti. Mesk iš savo 
galvos keistas mintis. Juk tu nekaltas, tave suvedžiojo tas niek
šas Juozas. Pasveikęs aš jam parodysiu!

— To nekalbėki, drauguži. Atleiski ir jam. Karti yra pyk
čio taurė. Jei ne direktoriaus žodžiai, jei ne šis paveikslėlis, var
gu mane čia būtum matęs. Atleiski jam, atleiski. Aš daug kal
tesnis už- jį.

— Atleidžiu, atleidžiu,-—tarė Antanas.
Tuo tarpu kažkas pasibeldė į duris, Andrius pašokęs ati

darė, ir j kambarį įėjo dvi klasės draugės: Onytė ir Stasytė.
— Labai malonu,—tarė šypsodamas Antanas — nors kartą 

ir draugės atsiminė gerus darbus.
Onytė beveik nieko nekalbėjo, jos išblyškęs veidas liudijo 

apie išgyventus sunkius skausmus. Stasytė pasakojo gimnazijos 
naujienas. Tarp kito ko pranešė, jog draugas Juozas Zenkevičius 
už blogus darbus išmestas iš gimnazijos.

— Na, ir buvo pridaręs keistų šposų,—sako ji.
— Ir man per jį tekdavo nukentėti, — skundėsi Onytė.
Jos ilgai kalbėjo su Antanu apie Juozą, tik vienas Andrius 

tylėjo. Gal jį jaudino Onytė? Gal jis ga lėjosi Juozo ir galvojo 
apie tą pirmą ano nusikaltimą, kurs, sutepęs jo sąžinę, amžinai 
jį pražudė?

Gerutė
Pušies pasaka

Naktis buvo. Vėjas tyliai skrido per kalnus ir slėnius. Me
džiai, it užburti galiūnai, lengvai siūbavo šakomis. Štai mėnuo 
išsirito iš už debesėlio ir nušvietė tylinčią, miegančią žemę. Ne
muno krantuose siūbavo pušys. Jų slaptingame šlamesy galėjau 
išskaityti ir džiaugsmą ir skundą. Jų šakos lenkėsi žemai žemai, 
rodos, norėdamos įspėti paslaptį slėnio. O ten stovėjo, it pilies 
sargybinis, galiūnas ąžuolas. Koks jis žavintis buvo šią naktį!.. 
Net senelė pušis juo stebėjos.

„Ne, nieks jam prilygti negali! Jis toks išdidus, tarytum, 
galingas valdovas. Niekam jis nelenkia savo viršūnės, tik tam 
seneliui, kurs jį kartais aplanko. Kaip gaila, kad jūs negalite jį 
pamatyti!..“ ošė savo šimtmetėmis šakomis sena pušis. „Štai ir 
jis tas žilasis senelis!.. Kiek tai jau metų matau aš tą sene į, kurs 
atsisėdęs prie ąžuolo giliai susimąsto! Kaip jis man primena mano 
jaunystės laikus!..“ ir sena pušis palenkė savo viršūnę. „Kur ta 
senovė? Kur tos girios, kur tie ąžuolynai, kur vaidilos, kur vai
dilutės, kur tie didvyriai garbingos šalies?.. Atėjo pikti vyrai su 
kirviais, su piūklais ir krito medžiai galiūnai... Ir viskas taip
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žuvo... Tik vien atminimai teliko... Ir tas žilasis senelis nebuvo • 
taip susimąstęs... ir jam senovės gailu“ ir nutraukė senelė pušis 
savo atminimus.

Buvo tylu.
„Jau aušta! Jau tylą sudrumstė švelnūs varpų atgarsiai, jau 

baigias ramioji naktis... Ten, kitoje Nemuno pusėje, plevėsuoja 
trispalvė vėliava. Ten džiaugias lietuviai atgavę nepriklausomybę.

„Kokia ir džiaugsmo ir laimės šypsena spindi senelio ga
liūno veide 1 Jis irgi džiaugias su savo vaikais lietuviais. Bet štai 
jo veidas pasisuko į rytus, ir jo akyse sužibo ašara... Sako, ten 
Vilnius ir jis dar priešų rankose. Čia laisvai plevėsuoja vėliava, 
o ten šydu aptraukta...“ ir garsiai garsiai sušlamėjo pušis baig
dama savo pasaką.

Kaunas, 1928-11-16.
A. V.

Medinė koja
Štai prieš mane atjoja ant sarto arklio nuvargęs žmogus. 

Negali žinoti, ar raitelis ar žirgas labiau nuilsęs.
Žmogus ant galvos ture smailą kepurę, pryšaky pra

plyšusią, žiūrė j kelią keistomis, mažytėmis, trikampomis akimis, 
tolydžio mirkčioja, ir bailiai į šalis dairosi. Jo švarkas sulopytas, 
bet ir pro lopus matyt skylių. Iš aksominių, kitąsyk puikių keli
nių kyšo pramuštu galu klumpė, antroj pusėj — medinė koja.

Jis jojo be balno, arklį valdė stora virve.
— Įdomu, kaip jis užsilipo? tarė kelionės draugas.
— Dar būtų įdomiau, jei jis nugriūtų, tariau.
Arklelis lapsėjo, tur būt, ilgą kelią padaręs, sunkiai sprandą 

žemyn lenkdamas, žiūrėjo į akmenis. Atrodė, kad jis ims ir tuo
jau sustos. Tačiau jis nestojo numanydamas, kaip sunku bus vėl 
iš vietos pasijudinti.

— Kur jojat, dėde?
— Iš turgaus namo, balandėliai, atsakė žmogus mums plonu, 

moterišku balsu ir vaikiškai paragino savo sartį.
— Bėk. Matai—ilgas kelias, o naktis jau saulutės nusilei

džiant laukia. Bėk, mano gerutėli. Avižų užbersiu, jei greit 
parneši.

Jis pralenkė mus. Mes žiūrėjom iš užpakalio, kaip jis krai
pėsi, į visas puses sviro. Jo medinė koja buvo atsikišusi ir sė
dėti kliudė.

Toliau jis sutiko šieno vežimą. Arklelis, pro šalį bėgdamas, 
norėjo žiupsnį savo pačiomis lūpomis grybžtelti, tik nesuspėjo. 
Todėl, kiek pabėgėjęs, gailiai sužvingo ir atsisuko kvepiančio šieno 
pažiūrėti. Bet vos spėjo pakreipti galvą, žmogus jį paragino; po
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kojų pasipainiojo didesnis akmuo. Arklys suklupo. Raitelis nu
sirito.

Varge tu mano!... Reikėjo tik matyti, koks jo veidas pasi
darė! Akys dar labiau susitraukė, ir galėjai sakyti, kad tuojau 
pravirks. Kaip liūdnai pažiūrėjo j besikeliantį arklį...

Paskui jis ėmė trypti aplinkui, stengėsi ant didesnio akmens 
pasilypėti ir vėl užšokti. Kur tau! Nors arklys ramiai stovėjo, bet 
žmogus šokdamas tik suduodavo į įdubusius paklusnaus gyvulio 
šonus ir vėl nusirisdavo. Jo praplyšusi kepurė nusviro į šalį, ir 
mes pastebėjom pliką pakaušį. Dusliai ir nejaukiai kaukšėjo me
dinė koja į akmenis.

Mes jį pasivijom ir užkėlėm.
Kaip vargšo veidas nušvito- Rodos, saulė jame užsidegė, 

rodos, visas gerumas ten išsiliejo! Dėkodamas visą dvasią, visą, 
sielą norėjo parodyti. Kaip gražiai šaukė jis:

— Ačiū jums, ačiū!
Jis toli jau nujojo. Tik ties plento užsisukimu dar kartą 

atsigręžė, pažiūrėjo į mus ir sušuko:
— Ačiū jums, ačiū!
Jis šaukė taip, kad galėjai suprasti, jog daugiau, gal būt, 

neteks pasimatyti, jog negalės dar sykį mums padėkoti.
Jo arklelis ėmė greičiau bėgti. Dar valandėlę matėm raitelio 

kepurę pro medžių tarpą pasirodant, kol pagaliau visai pranyko.
— Ačiū jums, ačiū! Gal būt, kartojo vaikiškai šypsodamasis 

naujas nepažįstamas draugas, kurio daugiau gal neteks susitikti. 
Bet jo veidas stos prieš mano akis ir kartos:

— Ačiū jums. ..

„Mirgos“ Akimifga
Stovyklon...

Sakais, sesut, norinti išgirsti, ką tau pasakosiu... Einam miš
kan ten išgirsi, kaip žemė dunda, visa gamta bunda, žvėrys kaip 
nosis riečia, kaip paukščiai skristi kviečia. Tai keliausim...

— Ir, sakai, bus ten jauku? Sakai skiltys surikiuotos, pala
pinės pastatytos, ir laužas vakarą bus?

— Ten pečiai rūksta, verda skanūs kopūstai, šeimininkės 
šveičia puodus, linksmas daineles niūniuoja, kitos žaidžia ir spor
tuoja, trečios mazgus riša ir galvoja, kokį juoką tur iškrėsti, kaip 
kas rašo, kas svajoja...

— O vėliavos jau plevėsuoja? Nuo pat ryto...
Jau atvykom. Sveiki, sveiki... kaip čia sekas jums sesutės 

pietus virt? — Viskas kloias, tik mes bijom, kad neimtų lietus pilt.
O kopūstai ar išvirę? Mes su valgėm, dabar tyrę skubam 

virti. — Tai sudiev!
— Cit, palaukit minutėlę, o dabar eikim žaist...
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Apžvalga
Škotijos Lietuviai Moksleiviai. Manau, kad Lietuvos moks

leiviams įdomu išgirsti, kaip gyvena jų broliai moksleiviai užsie
nyje. Nedaug Lietuvoj žino, kad lietuvių gyvenama net tolimoje 
Škotijoje. „Ateities“ Redaktoriaus prašomas mielai sutikau para
šyti keletą žodžių apie Škotijos lietuvius moksleivius.

Škotijos lietuviai. Prieš rašydamas apie Škotijos lietuvius 
. moksleivius, norėčiau bendrai paminėti lietuvius Škotijoje. Lietu

viai į Škotiją pradėjo keliauti prieš 35-40 metų, bet dauguma jų 
čion atvykę per Rusų-Japonų karą, t. y. prieš 23-24 metus. Viso 
labo Škotijoje yra 7.000 suviršum lietuvių, įskaitant ir čia gimu
sius. Daugiausia jie dirba anglių kasyklose, šiek tiek geležies 
dirbtuvėse ir kitur. Angliakasių gyvenimas dabar nelengvas: nors 
jie ir uždirba daugiau, kaip paprasti Lietuvos darbininkai, bet ir 
pragyvenimas čia daug brangesnis.

Nors ir senai lietuviai Škotijoj gyvena, tačiau škotų papro
čiais nepersiima; jie tebegyvena savo krašto svajonėmis, džiau
giasi jo pasisekimais, liūsta del jo nelaimių. Tikybinei ir tautinei 
Škotijos lietuvių dvasiai palaikyti vei ia dvi žymiausios jų orga
nizacijos: Šv. Kazimiero Parapijinė Draugija ir Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga. Paskutinioji turi savo spaustuvę ir leidžia savai
tinį laikraštį „Išeivių Draugas“.

Škotijos lietuvių jaunimas. Škotijoje lietuvių jaunimo — 
nemaža, tik nelaimė — jis pradeda nutausti. Tiesa, jie nesibijo 
savęs lietuviais vadinti, dalyvauja lietuvių rengiamose pramogose, 
bet savo tarpe, net namie prie tėvų, kalba angliškai. Palyginti 
nedidelis lietuvių skaičius neleidžia jiems turėti atskirų savo pa
rapijų ar kitų organizacijų, kurios juos jungtų; nėra dar ir lietuvių 
inteligentų. Be to, Škotijos lietuvių jaunimas, kurs, tiesa, nėra 
blogesnis už kitų tautų jaunimą, pradeda pasiduoti vietinių gy
ventojų neigiamai įtakai.

Mokslas Škotijoje. Dauguma Škotijos gyventojų protestantai, 
kalvinistai. Katalikų Škotijoje apie 10%, daugiausia ateiviai iš 
Airijos. Tačiau mokyklos Škotijoje taip sutvarkytos, jog katalikai 
gali mokytis katalikų mokyklose. Jos, kaip ir viešosios mokyklos, 
valdžios išlaikomos. Jose, kaip ir pradžios mokyklose, mokslas 
nemokamas. Bendrai, Britų valdžia norintiems mokslo įgyti kiek 
galėdama padeda, sakysim, kam tenka toli į mokyklą keliauti, 
valdžia apmoka kelionės išlaidas.

Lietuviai moksleiviai. Prieš keletą metų Škotijos lietuviai 
savo vaikų mokslu nesirūpindavo. Kai tik vaikas baigdavo pra
džios mokslą, tuoj ieškodavo jam rankų darbo. Paskutiniu tik 
laiku nemaža lietuvių pradėjo rūpintis aukštesniu mokslu. Viso 
labo dabar Škotijoje yra 30 suviršum lietuvių moksleiv ų, lankan
čių vidurines mokyklas ar universitetą; Glasgow© Universitete



5



— 120 —

dabar mokosi 5 lietuviai. Be to, vienas jau ji baigė „Master of 
Arts" laipsniu, o viena lietuvaitė dirba mokytojo darbą katalikų 
mokykloje.

Moksleivių draugija. Škotijos lietuviai moksleiviai — tai lie* 
tuviško jaunimo branduolys. Jie nors svetur gimę ir auklėti sve
timoje mokykloje, tačiau yra susipratę tautininkai savo tikrosios 
tėvynės Lietuvos sūnūs. Kad galėtų vieni su kitais arčiau susi
pažinti, lietuvišką dvasią kurstyti, Škotijos lietuviai moksleiviai 
1927 m. pradžioje įsteigė savo draugiją. Nepraslinko nė pusės 
metų nuo draugijos įsteigimo, kai Škotijos moksleiviuose pasirodė 
žymi teigiama pažanga: tie, kurie pirma nė žodžio negalėdavo ar 
nedrįsdavo lietuviškai tarti, dabar gražiai kalba lietuviškai.

Draugija kas 6 savaitės daro savo susirinkimus, skaito ką 
nors iš Lietuvos istorijos ar literatūros, diskutuoja įvairiais klau
simais ir kt. Retkarčiais surengia šeimyniškų vakarėlių, į kuriuos 
kviečiami moksleivių tėvai. Per vieną vakarėlį suvaidinta S. Čiur
lionienės „Kuprotas Oželis“ ir, reikia pripažinti, gerai pasisekė. 
Suprantama, kad toki darbai Lietuvos moksleivijai atrodys maž
možis, bet Škotijos lietuvių jaunimui ir moksleiviams, užaugusiems 
svetimose aplinkybėse, ir toks mažmožis yra svarbus ir brangus.

Škotijos Lietuvių Moksleivių Draugija dabar teturi 20 narių, 
bet toliau šis skaičius padidės ir dar bus suorganizuotas jaunųjų, 
moksleivių skyrius. Savo tėvyne ir jos mokslus einančiąja jaunuo
mene Škotijos moksleiviai labai domisi. Būtų labai naudinga, kad 
kokiu nors būdu galėtų užsimegzti broliški ryšiai tarp Lietuvos 
kamieno ir jo atžalos—Škotijos lietuvių moksleivių. Begrosiant 
nutautimo bangai, vienatinis Škotijos lietuvių išsigelbėjimas yra 
tik jų busimieji vadai — inteligentai. Juos palaikyti, jų lietuvišką 
dvasią stiprinti, turėtų rūpintis tėvynėje gyveną mūsų broliai, ypač 
jos brangiausis turtas — katalikai moksleiviai. J. P.

Lietuvos bažnytinės provincijos arkivyskupas ir vyskupai, 
besidžiaugiant visai Lietuvai sulaukus pirmojo dešimtmečio ne
priklausomo gyvenimo, kreipėsi į katalikiškąją visuomenę laišku, 
kurio turinį trumpai atpasakojam.

Gražu džiaugtis ir dėkoti Aukščiausiajam švenčiant mūsų 
tėvynės nepriklausomo gyvenimo pirmąjį dešimtmetį, bet drauge 
reikia pažvelgti į tikrąjį jos padėjimą, kuriam vis tik randasi 
daug negerumų ir ryžtis taisyti tai, kas joje yra bloga ar silpna. 
O silpnumų netrūksta. Didysis Karas, skaudžiai palietęs visą pa
saulį įvairiais atžvilgiais, palietė ir mūsų tėvynę ypač doriniu at
žvilgiu, užtemdęs daugelyje mūsų tikėjimo šviesą. Kitais atžvil
giais nors sunkiai, bęt gyvenimas jau atsistato. Deja, to negalima 
pasakyti apie dorą. Šiuo atžvilgiu mūsų tauta dar stovi mirtingai 
sužeista. Į jos širdį vis dar giliau smeigiamas negarbingą mirtį 
nešąs kūniškumo ir ištvirkimo durtuvas. Taip plinta mūsų tėvynė
je tvirkinanti literatūra, kelia žemuosius geidulius šlykštūs judantieji 
paveikslai, o ypač barbariškieji taip vadinamieji modernieji šokiai*
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kurie yra ne kas kita, kaip gyvuliškųjų žmogaus instinktų pridengtas 
tenkinimas ir nepadorios, žmogaus kilnumą neatatinkančios dra
bužių mados. Vis tai biaurūs išvirkščiosios civilizacijos reiškiniai, 
vedą mūsų tautą j išvidinę verguvę, kuri negali sulygti su jokia 
fizine nelaisve, O visgi tai gręsia mūsų tautai labai gąsdinančiai 
nežiūrint to, kad jos padorumas, jos jaunimo skaistumas ir ypač 
jos mergaičių kilnumas bei drovumas yra plačiai pagarsėjęs. Jos 
j nieką neatsižiūrėdamos beprotiškai gaudo madas, tuo paskui 
save traukdamos visą eilę silpnesniųjų į pasileidimą ir ištvirkimą. 
Tokią padėtį tėvynės matydama kreipiasi mūsų dvasiškoji vyriau
sybė į katalikiškąją visuomenę: į motinas, mūsų šeimynų židinio 
saugotojas, bei šiaip moteris, kad jos nesielgtų, kaip jų aukštam 
ir kilniam pašaukimui nepritinka: į aukštas ir garbingas visuome
nėje pareigas užimančius asmenis, kuriuos seką žemesnieji savo 
ir tėvynės naudai ar nenaudai, kad būtų visiems geru pavyzdžiu, 
o pirmoje eilėje kreipiasi j jaunimą:

„Pirmiausia mes šaukiame į kovą katalikišką, patrijotišką 
jaunimą. Jūsų, skaistusis jaunime, jaunos ir jautrios širdys grei
čiaus supras pavojų ir giliau jį pajaus. Jūsų jauna drąsa sugebės 
pasipriešinti piktiems sugeidimo viliojimams. Jums šviečia kilniausi 
skaistybės idealai“. „Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie matys 
Dievą“ (Mt. 5,8). Jūs esate mūsų tautos tradicinių dorybių pa
veldėtojai ir jūsų šventa pareiga neišbarstyti to brangaus bočių 
palikimo, bet dar aukščiau jį iškelti.

Jūsų tūkstančiai yra susibūrę į katalikiškas organizacijas: jū
sų vėliavose įrašyti kilnūs ©balsiai, kuriais norite išreikšti jus jungian
čią vyriausiąją mintį, jūsų širdžių karščiausią troškimą ir gražiau
sią savo gyvenimo uždavinį. Tegul tad jūsų pasiryžimas tarnauti 
„Dievui ir Tėvynei“ sukelia jus visus ir padeda jums nustumti 
nuo aukšto šiandien sosto šlykščios mados dievaitį, kurį taip dau
gelis pasiryžęs garbinti ir jam aklai vergauti. Tegul brangus 
kiekvienam krikščioniui obalsis „Visa atnaujinti Kristuje“ padaro 
iš jūsų pačių tikrus dvasios galiūnus, mokančius ne svetimomis 
madomis ir nedorais įpročiais aklai sekti, bet save suvaldyti ir 
kitus savo pavyzdžiu raginti prie gera. Tegul jis įkvepia jums 
drąsos stoti, kad ir prieš viso pasaulio biaurių su krikščioniška do
rove nesuderinamų madų ir šokių garbintojus, kurie savo elgesiu, 
jei ne burna šaukte šaukia: „mes norime, kad šitas mums vieš
patautų“. Tegul įkvepia jums drąsos statyti sostą Kristui Valdo
vui visur, ar tai bus jūsų pačių širdžių gelmėse, ar didžiausioje 
viešumoje:—ar didžiausiame susikaupime maldos metu, ar iškil- 
mingiausiame pasilinksminimo susirinkime. Tegul širdžių ir min
čių skaistumas lydi jus visu gyvenimo kelyje. „Palaiminti yra ne
sutepti savo kelyje, kurie vaikščioja Viešpaties įstatyme“. (Ps.l8,1).

Brangusis jaunime, „su visu atsargumu saugok savo širdį, 
nes nuo to pareina gyvenimas“ sako išminčius (Prov. 21,8).

Pabaigoje kreipiasi į visą Lietuvos visuomenę, kad ji džiaug
damosi Tėvynės nepriklausomo gyvenimo pirmuoju dešimtmečiu,
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ryžtųsi kovoti su visa tuo, kas teršia skaisčią tautos sielą ir linki, 
kad ateinantis dešimtmetis pasižymėtų drąsia ir energinga kova, 
kilniais žygiais ir garbingais padariniais.

Klemensas.

Lietuvių kalbotyros tėvas kun. K. Jaunius. Vasario mėn. 
25 dn. suėjo lygiai 20 metų, kai netekome žymaus lietuvių kalbo
tyros pirmatako kun. Kazimiero Jauniaus. Tų sukaktuvių proga 
verta susipažinti su garbingo mokslininko asmeniu, gyvenimu ir 
darbais.

Kaz. Jaunius gimė 1853 m. balandžio 10 d. Soslauky, Kvė
darnos parapijoj, Raseinių apskr. Paūgėjęs įstojo j Rietavo triklasę 
mokyklą, vėliau persikėlė į Kauno gimnaziją, kurią baigęs pasi
rinko Dvasinę Kauno Seminariją. Joje Jaunius parodė didelius 
savo gabumus ir kalbų mokslo pamėgimą. Kaip vienas geriausių 
auklėtinių, pateko į Petrapilio Dvasinę Akademiją. Kai kurių pro
fesorių (Milerio ir Šifnerio) skatinamas Jaunius imasi studijuoti 
klasinių kalbų; jo paties prisipažinimu, lotyniškai galėjęs geriau 
skaityti ir rašyti, negu lietuvių kalba. 1882 m. baigė Akademiją ir 
Kauno kunigų Seminarijoj gavo profesoriaus vietą, kur pradžioj 
dėstė latynų, o vėliau, Baranauskui pasitraukus, lietuvių kalbą ir 
homiletiką. Jo lietuvių kalbos lekcijos vėliau sudarė garsią Jau
niaus gramatiką, kuri anuomet rankraščiuose buvo praplitusi visoj

Po dešimts metų, del kai kurių asmeniškų nesusipratimų su 
dvasine vyriausybe, Jaunius buvo priverstas apleisti Žemaičių vys
kupiją ir važiuoti svetur. Buvo gavęs klebono vietą Kazaniuje, 
bet del nervų ligos ilgai nepajėgė išsilaikyti. Tos visos permainos 
daug pakenkė silpnai mokslininko sveikatai, bet drauge suteikė 
progos plačiau pasireikšti talentui. Visą atliekamą laiką dabar 
paskiria kalbotyros reikalams. Be slavų kalbų, Jaunius gerai pa
žino sanskrito, lotynų, graikų, hebrajų, asirų, chaldejų, armėnų, 
suomių, latvių, prūsų, vokiečių, prancūzų ir kitas kalbas. Susi
pažinimas ir korespondavimas su daugeliu žymesnių lingvistų Jau
niaus vardą padarė plačiai žinomą net užsieniuose. 1899 m. Petra
pilio Dvasinėj Akademijoj užima graikų ir hebrajų kalbos katedrą, 
kurioj klausytojų niekumet netrūko. Šalia akademinio darbo, ne
liovė veikęs lyginamosios kalbotyros srityje. Jo mokinio prof. 
Būgos liudymu, maža tepaisydamas savo irstančios sveikatos, daug 
darbavosi aisčių tautų kalbos prosenovei ištirti, semitų ir indoeuro 
piečių kalbų santykiams surasti ir kt 1906 m., širdies ligos nu
vargintas, gavo iš Akademijos pasitraukti ir verstis nedidele pensija. 
Skurdi materialinė padėtis galutinai pribaigė didį mokslo vyrą, 
ir 1908 m. jis atsiskyrė su šiuo pasauliu. Palaidotas Kauno 
kapinėse.

K. Jaunius mums ypač svarbus, kaipo mūsų lyginamosios 
kalbos mokslo tėvas. Jo įtakoje vėliau išaugo žymiausias mūsų 
kalbininkas prof. K. Būga, nutiesęs mūsų kalbai tvirtą istorinį
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pagrindą. Nors Jaunius padarė stambių klaidų, bet jo nuopelnus 
mūsų fonetikai, morfologijai ir tarmių mokslui visi pripažįsta.

Jauniaus kalbos mokslas surašytas jo sekretoriaus prof. K. 
Būgos šešiuose tomuose vardu: „D-ras Kazimieras Jaunius. Kalbos 
dalykai. Surašė Kazimieras Būga“. Be to, yra keletas spaudinių 
rusų kalba ir nemaža užrašų prof. K. Būgos archyvuose.

P. Karuža.
Šatrijos Ragana—Marija Pečkauskaitė (1878-^=1928). Šie

met vasario 24 d. atšventėme šios mūsų rašytojos 50 metų su
kaktuves. Užaugo ji Pavandenės parap., Labūnavos dvare. įgimta 
kalba buvo lenkiška, bet jau iš mažens mokėjo žemaitiškai. Ją 
išugdė Žemaitijos folkloras. Buvo įstojus į šv. Katrinos gimnaziją 
Petrapily, bet ten klimatas blogai veikė jos sveikatą, tai toliau 
baigė gimnazijos kursą namie. 1897 m. jų šeimyna persikėlė į 
Užvenčio dvarą gyventi. Čia Marija susidraugavo su P. Višinskiu, 
tada dar gimnazistu. Šis padėjo jai galutinai tautiškai sustiprėti. 
Nuo čia ji jau intensyviai dirba Lietuvos naudai. 1901 m. parašo 
„Viktutę“. Veikale skaidrus jaunos mergaitės nuoširdumas, atbu
dusi sąmoninga tėvynės meilė ir jau pasireiškęs talentas atkreipė 
tada dėmesį lietuvių inteligentų, kurių skatinama ir pagelbima 
plečia savo žinias toliau, siekia mokslą. 1904 m., kaip „Motinė
lės“ stipendiate, jau Ciuriche studijuoja pedagogiją ir literatūrą. 
Du metu išbuvus užsieny, grįžta namo. Ūkis, tėvui mirus, likvi
duotas. Visi apsigyvena Šiauliuos. Vienas brolis miršta džiova. 
Kitą ji imasi šelpti, taupiai gyvena, kuone skursta. 1909 m. jai 
pavesta Mariampolės mergaičių gimnazija. Per karą atsiduria 
Rusijoj. Grįžus, lig šiol dirba Lietuvos kultūrinį darbą be atvan
gos. Labai silpnos sveikatos. Dabar jai valdžia paskyrė pensiją, 
po 200 litų mėnesiui. Ji lig šiol buvo vienintelis mūsų pedago
gijos mokslo šulas. Išvertė Foersterio — savo pamėgtojo profeso
riaus — „Jaunuomenės auklėjimą“, daug straipsnelių išspausdino 
įvairiuose žurnaluose (daugiausia „N. Vaidilutėje“), o pernai išleido 
naują puikų veikalą „Motina auklėtoja“.

Š. Ragana — žymi beletriste. Nedaug parašė, bet visi vei
kalėliai toki gražūs, taip dvelkia jaunatvės skaistumu, intelingen- 
tinga dvasia, ir tiek parodo talento, kad ne be reikalo Vaižgantas 
ją stato į mūsų pirmųjų rašytojų eiles. Patys pirmieji rašiniai, 
mėginimai, kaip „Viktutė“, „Vincas Stonis“, kompozicijos atžvil
giu šiandieninės kritikos neišlaiko, bet del gražaus turinio ir gyvo, 
nuoširdaus išreiškimo mūsų gimnazijų jaunuomenei dar tebėr labai 
įdomūs ir naudingi. „Sename dvare.“ — beveik gryna lyrika, pa
laidų dienoraščio lapų pavidale. O kaip gražiai atskleista idealios 
moteries inteligetės siela! Dvasios turtingumas, stiprus veržimasis 

' į grožį, į tikrąją teisybę, nuoširdus troškimas daryti artimui gera, 
pasiaukojimo noras žavi kiekvieną skaitytoją. „Ant Metlibergo 
giedra“ — tikras šedevras. Gražūs paskesnieji: „Mėlynoji mergelė“ 
ir „Anuomet“. Idealas ir kartu realybė—štai pati teigiamoji ypa
tybė, kurią Š. Ragana genialiai išpildo savo veikaluose. Aukštus
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idealus perneša į realų gyvenimą, įkūnija, per kūrybos sintezę 
dangų su žeme sujungia. Reik tikėtis, kad rašytoja sulauks daug 
savo idėjos mokinių, ir jos siekimai išsiplės jaunųjų kūrėjų kartos 
širdyse. P. Orintaitė.

Vincento Blasco Ibanez. Tai žymiausias mūsų dienų ispanų 
rašytojas. Gimė 1867 m. Valencijoje, mirė šių metų pradžioje 
Mentone, nedideliam Prancūzijos miestely prie Viduržemio jūros.

Savo pažiūromis buvo socialistas, todėl suprantama, kad ne
galėjo sugyventi su dabartine Ispanijos diktatoriaus valdžia. Visą laiką 
svajojo matyti savo tėvynę respublika, tuo tikslu veikė, buvo 
pradėjęs karštą akciją ir prieš karalių. Tiek tepelnė, kad turėjo 
iš Ispanijos kraustytis.

Jo raštų geriausi — „Mare Nostrum“, „Katedros šešėlyje“, 
„Moters priešai“, „Prakeikta žemė“ ir k. Savo romanuose iškelia 
socialinę nelygybę, duoda puikų vaizdą dabartinės Ispanijos gy
venimo. Didžiausią įtaką Blasco Ibanez’ui padarė Zola. Bet ispanų 
rašytojas mokėjo išvengti kraštutinio Zola šališkumo, pas jį nėra 
tiek daug juodų spalvų, nepaverčia žmogų vien tik tamsių in
stinktų vergu.

Stiliaus atžvilgiu jo veikalai neapdirbti: mat, labai greit rašė. 
Stiliaus ydas atperka savo galinga fantazija. Puikiai moka savo 
romanų veikėjus suderinti su aplinka, kad, rodos, jie yra lyg 
suaugę su ja. Jis be galo akylus. Jo akis viską matė, sugebėjo 
daiktus išskirti. Jis žino, kuo vienas kunigas, jūrininkas, žvejas 
skiriasi nuo kitų kunigų, jūrininkų, žvejų. Jo romanuose daug 
puikių gamtos aprašymų.

Blasco Ibanez žinomas visoj Europoj. Jo raštai išversti į 
daugelį kalbų. Lietuvių kalba yra tik keletas smulkmenų („Naujam 
Žody“), kurios dar negali duoti supratimo apie rašytoją.

Blasco Ibanez buvo ne tik stambiausias ispanų rašytojas, 
bet ir žymus politikos veikėjas, žurnalistas, keliauninkas, leidėjas 
ir t. t. Tai be galo didelės veiklos žmogus.

K

Mūšių kūno kultūra
V. Ražaitis

Bendrieji lengvosios atletikos pagrindai
Leng. atletikos tėvynė — senovės Graikija. Lengv. atletika 

apima daug sudėtingų judesių, kuriems atlikti į darbą įtraukiamos 
visos žmogaus kūno dalys. Leng atletikos veiksmų pagrinde stovi 
du dalykai: greitumas ir jėga. Juo atletas sugebės savo kūnui 
vienam ar drauge su tam tikru sviedžiamu įrankiu kiek galint
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daugiau duoti reikalingos krypties greitumo ir mokės tinkamai 
prijungti savo jėgą, tuo rezultatai bus geresni.

Greitumas gaunamas jėga. Didžiausias reikalingos krypties 
greitumas bus pasiektas tik tada, kai skirtingi atskirų žmogaus 
kūno dalių veiksmai derinsis į vieningąjudesį,nukreiptą į norimą pusę.

Lengv. atletikos dalykai bendriausiai skirstomi į bėgimus, 
šuolius ir metimus.

Bėgimas yra pratimas be įrankių, kur kūnas atstoja judantį 
daiktą. Likusios lengv. atletikos šakos yra su bėgimu ar jo 
elementais glaudžiai sujungtos. Iš čia aiškėja bėgimo svarba, ir 
pirmoji atleto pareiga mokėti gerai bėgti. Bėgimai, bendrai skirstant, 
yra dviejų rūšių: trumpų ir ilgų distancijų bėgimai. Šių dviejų 
bėgimų technikos yra skirtingos, bet pagrindiniai dėsniai tie patys. 
Bėgiko tikslas — pasiekti kiek galint didesnį greitumą. Tam 
reikia, kad visos kūno dalys tinkamai dalyvautų bėgimo 
judesiuos.

Ramybės būklėj kūnas yra statmenoj pusiausviros padėtyj. 
Pamėginus eiti ar bėgti, judesys prasideda liemenyj; liemuo—kitų 
kūno dalių judinimo centras. Judesys kūno pusiausvirą stengias 
pašalinti. Vadinasi, bėgant kūnas gali netekti pusiausviros. Sis 
pusiausviros trukdymas turi būti taip atsvertas, kad kūnas ne
grįždamas į stovėjimo padėtį negriūtų ir galėtų tęsti judesį. Žmo
gaus kūnas yra taip pastatytas, kad ir judant pusiausvira palaikoma 
tam tikromis atskirų kūno dalių padėtimis ir atatinkamu tų dalių 
darbu. Nors galėjimas palaikyti judančio kūno pusiausvirą yra 
dalykas įgimtas, tačiau kiekvienas atletas tą galėjimą sistemingais 
bėgimo pratimais turi išplėtoti iki maksimumo. Taigi bėgimas 
pirmoj eilėj yra pusiausviros pratimas.

Bet kokiomis sąlygomis pasiekiamas didžiausis greitumas. 
Kad kūnas judėtų, reikia jį traukti arba stumti. Žmogus gali savo 
kūną tik stumti. Bėgant stumiančią jėgą tiekia vienas kitą seką 
kojų atsispyrimai, atliekami greitu stumiančios kojos tiesimu iš su
lenktos padėties. įsižiūrėjus iš šono į gero bėgiko judesius matai, 
kad, paskutiniam momente prieš kito žingsnio pradėjimą, kūnas 
visiškai išsitiesia, stumiančioji koja ir pratęsta šono linija sudaro 
vieną tiesiąją einančią krūtinės link.

Ši tiesioji yra jėgos linija, kryptis, kuria turi pasireikšti stu
miančioji jėga. Ta kryptis ne tik įvairiems bėgimams, bet ir kitiems 
lengv. atletikos pratimams bendra. Taigi svarbiu visų lengvosios 
atletikos judesių momentu yra absolutinis kūno ištiesi
mas. Jei kūnas rasis netrukdomos pusiausviros būklėj, o kojų 
stumiančioji jėga veiks tik ką nustatyta kryptim, turėsim sąlygas, 
kuriose galima pasiekti didžiausią greitumą.

Iš to besimokančiam galima patiekti sekanti praktiški nuro
dymai: 1) bėgti atatinkamai palinkus į priekį, tiksliais rankų ju
desiais prisidedant prie pusiausviros palaikymo; pusiausvirai šių 
dviejų dalykų palinkimo ir gestų turi užtekti, nes liemens suki- 
nėjimas daug kenkia tiesialygiam greitėjimo judesiui; 2) liemuo
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viso bėgimo laiką turi išbūti kiek galint didesnėj ramybėj, suda
rydama tą nejudomą punktą, kurį veiktų nuolatinė stumiančioj! 
kojų jėga. 3) stumiančioji jėga turi veikti taip, kad gautųsi abso
liutinis kūno išsitiesimas 4) stūmimo darbą atlikus, koja į viršų 
keliama laisva, nejtempta.

Taip išmokus bėgti, visai nesunku pereiti prie šuolių. Šuo
liai yra iŠ vietos ir įsibėgėjus, su įrankiais ir be įrankių. Senovės 
graikai, šokdami į tolį, vartodavo tam tikro sunkumo hantelius, 
bet dabar tik šokant į viršų naudojamas įrankis — kartis.

Šuoliai iš vietos paremti smarkiu kojų atsispyrimu ir sude
rintu su juo judesiu — kūno tiesimu. Šuoliai su įsibėgimu yra ne 
kas kita, kaip bėgimo tąsa ore. Ypač ryškus panašumas tarp 
šuolio į tolį ir bėgimo. Šuolis į tolį tuo skiriasi nuo bėgimo ir yra 
sunkesnis už pastarąjį, kad paskutinis bėgimo žingsnis atliekamas 
su didesniu kūno pastūmėjimu į viršų ir į priekį. Tas stūmimas 
atlikti su staigiu absolutiniu kūno ištiesimu draug su įgytąja be
bėgant inercija ir nuneša kūną tam tikrą tolį. Kad šuolis į tolį 
yra bėgimo tąsa ore, rodo ir tas reiškinys, jog per šuolį oru 
skrendąs atletas instinktyviškai daro žingsnius — lyg stengiasi ore 
bėgti. Šokant į aukštį įsibėgimas mažesnis; pasistūmimas į aukštį 
griežtas ir smarkus; didelės reikšmės turi liemens tiesimas, lais
vosios kojos ir rankų suderinti judesiai. Šuolis su kartim vėl 
labiau panašus į bėgimo tąsą ore. Paskutinis žingsnis yra šuolio į 
tolį ir į aukštį junginys.

Taip pat ir mėtymai paremti ryškiais judesiais į pryšakį. Kad 
tam tikrų kūno dalių sviedžiamasis arba traukiamasis darbas būtų 
didesnis, t. y., kad tos dalys labiau galėtų įsitempti, reikalinga 
atatinkanti viso liemens padėtis,- būtent, palinkimas į pryšakį. 
Teisinga sviedžiamosios ar stumiamosios jėgos kryptis pasireiškia 
visišku kūno ištiesimu.

Mėtymai yra š e: ietis, diskas, rutulys ir kūjis. Juos atlie
kant pritaikomos visos išnagrinėtos bendrosios lengv. atletikos 
taisyklės.

Iečiai leidžiamas neribotas įsibėgimas. Įsibėgimas turi būti 
greitėjančio pobūdžio. Metant dešine ranka, kairėji koja išmetimo 
punkte staiga sudaro atramą. Šiam momente bebėgant įgytoji jėga 
kūną, iš apačios atsirėmimo stabdomą, sviestų žemėn; bet šioj 
akimirkoj greitas ieties patraukimas atsveria inercijos jėgą ir viskas 
baigiasi tuo kad išskrenda įrankis, gi metikas vėl atsiduria pusiau
sviros būklėj. Diskas metamas iš rato. Judesys į pryšakį, atlieka
mas rato diametru, jungiamas su kūno sukimu. Įrankį skirsti pri
verčia dvi jėgos: traukiamoji ir ekscentrinė. Diską patraukti dau
giausia pagelbsti judesys į pryšakį rato diametru. Pats įrankio 
traukimas atliekamas pagelba liemens, kuris metimo momente su 
jėga tiesiamas (vėl pasireiškia absoliutinis kūno ištiesimas). Eks
centrinę jėgą gamina apsisunkimas, be to dar patį diską priverčiąs 
suktis apie savo centrą. Kūjis — 7 kg. svoris, rutulys pritvirtintas 
prie tam tikros vietos. Nusitvėrus už vielos galo, kuris įsiūbuojamas
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judant į pryšakį apsisukama, ir smarkiai patrauktas įrankis išlei
džiamas. Pagrindinės metimo taisyklės yra beveik tos pačios, kur 
ir disko. Metama iš rato. Rutulio stūmimas nėra vien rankos darbas. 
Didžiausios reikšmės čia turi judesys diametru rato, iš kurio ru
tulys stumiamas. Sis judesys gamina didžiąją stumiančios jėgos 
dalį, ir yra ne kas kita, kaip savotiškas rutulio tam tikra kryptim 
traukimas. Antrasis rutulį stumiančio judesio momentas — tai pats 
stūmimas, atliekamas viso kūno tiesimu. Stūmimo darbą užbaigia 
rutulį laikanti ranka. Taigi stūmimo jėgos šaltinis nėra ranka, bet 
atatinkami viso kūno judesiai. Čia ranka — tik neišvengiamas 
priedas.

Toki yra lengvosios atletikos pagrindai. Tik juos supratus^ 
bus galima pradėti tiksliai mokytis v eno ar kito lengvosios atleti
kos dalyko. Tačiau čia tik bendriausios žinios—reikalinga įžanga į 
atskirų lengv. atletikos šakų skirtingas technikas.

V. R.
Disko metimas

Jau ne nuo šiandien stengiamasi graikų atletinių judesių 
meną kaip nors atgaivinti. Nors ir sudaryta disko metimo tech
nika laikoma klasiškąja, tačiau, kas žino, ar ir graikų olimpiadose 
ji buvo tokia. Ši technika del savo kombinuotumo ir sunkumo 
dabar užleido vietą amerikonų ir suomių technikoms. Pastarąsias 
tik po trisdešimties metų ilgų ir rūpestingų studijų pavyko sukurti. 
Naujausia amerikonų technika daug kuo panaši į senovės graikų 
stilių. Tinkamiausia (nesunki išmokti, geri rezultatai) yra suomių 
technika. Su ja ir susipažinsim.

Diskas metamas iš rato, kurio diametras 2,5 metr. Pradėjus 
treniruotis rate metimo kryptim išvedamas diametras; tai metimo 
krypties diametras. Diskas laikomas taip, kad žemutinis jo kraš
tas gulėtų ant išskėstų pirštų, prie pat jų galų, o viršutinis rem
tųsi aukščiau plaštakos į ranką.

Metant žmogaus svoris turi veikti metimo kryptim. Kad jau 
ir pradedamajam disko metimo momente tas svoris galėtų prisi
jungti prie metimo darbo, reikia ši išeities padėtis. Rengiantis 
mesti deš. ranka, dešinėji koja statoma prie pat užpakalinės rato 
dalies, ant metimo krypties diametro, kairėji—netoli rato krašto, 
pusžingsio atstume nuo dešinės. Vadinasi, atsistojama pusiau nu
gara iš atžvilgio į metimo kryptį. Išvedus per dešinės ir kairės 
kojos stovėjimo taškus tiesiąją, gausim taip vad. metimo 
išeities kryptį, sudarančią su tikrąja kryptim maždaug 45° 
kampą. Kūno svoris perkeliamas ant dešinės kojos, kairėji nykš
čiu lengvai remias į metimo išeitis kryptį —liniją. Griežtai, bet 
be jėgos, diskas iš nuleistos padėties ištiesta ranka keliamas vir
šui galvos; orą rėžia disko kraštas (jokiu budu ne plokštuma). 
Viršui laisvoji ranka diską prilaiko. Akys nukreiptos į tašką, kur
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maždaug- diskas, išeities kryptim paleistas, atsidurtų. Iš aukšto 
vilnies pavidalo judesiu diskas smarkiai traukiamas į užpakalį. 
Šis judesys—užsimojimas mesti. Įrankis atsiduria š’ek tiek aukščiau 
galvos, vietoj, vadinamoj metimo išeities punktu. Užsi
mojus kairėji koja greitai perkeliama ant metimo krypties diame
tro ir visu kūnu truputį pasvyrame į pryšakį—kūno masė metimo 
judesiui paruošiama kūnui svyrant, metimo judesys jau pradeda
mas: diskas traukiamas pilna jėga žemyn, ir sukantis ant kairės 
kojos, dešine koja metimo krypties diametru daromas trumpas žin
gsnis į pryšakį. Iš aukšto vilnies būdu judėdamas diskas šia aki
mirka pasiekia žemiausią vietą. Įrankis laikomas laisvai — ne
spaudžiamas. Toliau sukantis ant dešinės kojos, kairėji statoma 
maždaug ant metimo krypties diametro, prie pat pryšakinės rato 
krašto dalies. Galu pėdos žemę lietusi dešinėji koja atsiremia visu 
padu, kairėji ruošias prie visiško kūno ištiesimo.

Visą judesio laiką laisvai ištiesta diską laikanti ranka seka 
judesį, savaime jam prisitaikydama. Tik tokiu atveju taip svarbi 
įsisukime jėga išauga iki maksimumo. Ta jėga, paprastai ekscen
trine vadinama, spaudžia įrankį į apkabinančias jį pirštų dalis. 
Pirštai į labiausiai spaudžiančią disko krašto vietą nukreipia sa
vo pasipriešinimą ir metimo momente toj vietoj įrankį suspau
džia. Taip teisingai surandama taškas, prie kurio pegaliau pri
dedama ir rankos metamoji jėga. Smilium pirštu diskas pasuka
mas. Šis disko pasukimas apie jo centrą išlygina disko svyravi
mus beskrendant.

Kūno tiesimas prasideda abiems kūno pusėms ir nusitęsia 
per kojas, šonus ir krūtinę. Po visiško išsitiesimo, kuris pagaliau 
pereina ant kairės kojos, atletui gresia pavojus dešine koja išžen
gti iš rato. To išvengiama dešinės kojos į apskritimą įsukimu.

K. Steponaitytė

16-kos taktų plastiškas pratimas
(Taktas 2/J

Pradėti iš padėties — ramiai.
I. 1—3). Dešine koja žingsnis į šalį (kairė palieka pirštais), 

dešinę ranką kelti plastiškai į šalį (kairė nuleista, per riešą 
atlenkti); žiūrėti į keliamą ranką.

II. 1—3). Ranką (deš.) nuleisti, kojomis — nieko.
III. 1—3). Kūno svorį perkeliant į kairę koją, kelti kairę ranką 

taip pat, kaip I-ame takte.
IV. 1—3). Ranką (kairę) nuleisti, kojomis — nieko.
V. 1—3). Dešinę koją pirštais pastatyti pirmyn, rankas kelti į 

šalis (plastiškai).
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VI. 1—3). Pasilenkiant pirmyn rankas leisti žemyn — pirmyn 
(į koją), — semti; kojomis—nieko. Pasilenkiant galima kairę 
koją truputį sulenkti.

VII. 1—3). Rankas suglaudus, delnais į viršų kelti aukštyn ir at
sitiesti (rankomis vaizduoti vandens išpylimą viršuj galvos); 
kojomis — nieko.

VIII. 1—3). Dešinę koją pasistiepiant pristatyti prie kairės, ran
kas į šalis skečiant, su banga nuleist žemyn.

IX-X-XI-X1I 1 —12). Dešinę koją pastatyti pirštais į šalį, kaire 
ranka įsiremti, o dešinę leisti (pasilenkiant) dešinėn — že
myn—į kairę pusę ir ties pečiais padarius bangą kelti aukš
tyn ir į šalį, ties pečiais dešinėj pusėj abiem rankom pa
daryti bangą; (kairę ranką pakelti prie dešinės apatiniu 
lanku—ranką leidžiant iš kairės pusės žemyn į dešinę). Da
rant bangą atsistoti ant dešinės kojos ir pasisukti dešinėn

XIII. 1—3). Stovint ant dešinės kojos (kairė pirštais atgal), de
šinę ranką pakelti 45° aukštyn—pirmyn, alkūnėj ranką su
lenkti į vidų (taip, kaip prisidengiame nuo saulės). Žiūrėti 
tolyn. Kairę ranką nuleisti žemyn, daugiau atgal, per riešą 
atlenkti.

XIV. 1—3). Kūno svorį perkelti į kairę koją dešinė pirštais, 
dešine ranka moti 3 syk, kaip atsisveikinant.

XV. 1—3). Pasistiepiant dešinę koją pristatyti prie kairės, ran
kas pakėlus į šalis su banga nuleisti žemyn.

XVI. 1—3) pauza. Pakartoti pratimą 4 sykius.

Sporto kursai.
S. m. balandžio mėn. 12, 13 ir 14 dienomis Kaune M. A. 

G. S. Vadovybė rengia moksleiviams ateitininkams sporto kursus. 
Be poros aktualiausiais sportininkams klausimais paskaitų, kursai 
bus praktiško pobūdžio. Smulkus susipažinimas su įvairiomis len
gvos atletikos šakomis ir tikrąja jų technika, svarbiausių spor
tiškų žaidimų išmokimas, gimnastikos pratimai ypač tie, kurie 
įeis į bendrą mankštą laike įvairių šiemt būsiančių sporto švenčių 
ir olimpiadų, plastikos dalykai ir kt. Štai vienas iš svarbiųjų mū
sų uždavinių. Be to, šie kursai turės duot tvirtą pagrindą sėk- 
mingesniam sportiškam judėjimui ir didėjimui. Kiekvienos kuo
pos, kiekvienos sporto sekcijos pareiga atsiųsti į kursus atstovų — 
būtinai bernaičių ir mergaičių.

Atvykusieji registruojąs Moksl. At-kų Centre Laisvės Alėja 
N 3. Kursų pradžia 11 vai. ryto. Nakvynės bus parūpintos.

M. A. G. S. Vadovybė. .
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Musų veikimas
Kauno At-kų rajono kursai. Užgavėnės; visi džiaugiasi. 

Bet ar vienodai? Įdomu, kaip Kauno at-kai linksmąsias užgavėnes 
sutiko. Ar jie tik skendo trukšmo sūkuryj? Ne, jų dvasia galingai 
Kauno miesto at-kų rajonas surengė vienos dienos kursus Jie 
pradėti 9 vaL pamaldomis moksleivių bažnyčioj. Po pamaldų 
Liaudies Namuos prasidėjo rimtos, įdomios paskaitos. ICH/2 v. ra* 
jono pirm. Keturakis, turininga kalba atidaręs kursus, pakviečia 
į prezidiumą: p Kaunaitę, (Mergaičių seminar, kuop.) Vilniškį 
(Aukš. Tech. Mok. kuop.) ir A. Kaulių (S. Dauk. Sem. kuop. 
Pirmininkauja A. Kaulius.

V. Bičiūnas skaito paskaitą „Meno reikšmė jaunimui“. Jau
nimas turi ypatingo dėmesio kreipti į meną. Jį kelti yra kiekvie
no at-ko pareiga. Tam tikslui reikia rengti savo piešinių, rank
darbių parodos, organizuotai ar atskirai lankyti tautodailės ir 
dailininkų parodas, į vakarų rengimą įdėti daugiau meno, rūpes
tingumo, kiekvieną kad ir menkiausią darbelį dirbti estetiškai, 
gražiai.

Antrą paskaitą skaito prof. J. Eretas „Organizacinis veiki
mas mieste ir jo ugdomoji reikšmė“ Mes turim kovoti su iškreipta, 
paviršutiniška miesto kultūra. Turim išugdyti tikrą krikš
čionišką kultūra, pagrįsta artimo meile, nuoširdumu ir gerais 
darbais. Reikia vengti miesčioniško sugedimo, huliganiškumo ir 
nachališkumo, o būti sveikais, dorais, inteligentiškais.

Kursų dalyviai atydžiai išklausę dviejų paskaitų, skuba ska
nių blynų valgyti ir tuoj vėl susirinko dar kita tiek paskaitų iš
klausyti, o po jų... linksmas Užgavėnių vakaras.

14,15 v. vėl klausom E. Turausko paskaitos „Modernizmas 
ir jaunimas“. Blogasis modernizmas plinta per literatūrą, kino fil
mas, rūbus, moderniškus šokius ir t.t. At-kai ir čia turi kovoti.

Paskutinę paskaitą skaitė Dr. Kl. Ruginis „Asmenybė ir 
visuomenė“ Mums svarbu išsiugdyti dideles, tvirtas asmenybes, 
kurios sulaikytų audringą minios bangavimą. Neturim miniai pa
siduoti ir plaukti ten, kur ji neša.

Kursai baigiami linksmu, jaukiu Užgavėnių vakaru. Jį suren
gė S. Daukanto Mokytojų Seminarijos at-kų kuopa.

Pelenų dieną Rajono Valdyba padarė posėdį. Kritikuoti kur
sai ir nustatyti darbai gavėnios metu; jų svarbiausi — iškilmingas 
Lietuvos nepriklausomybės 10 m. sukaktuvių ir žuvusių Kauno 
rajono at-kų minėjimas.

Reikia džiaugtis, kad šiais metais Kauno rajonas ypač smar
kiai pradėjo veikti. Čia, matyt, yra nuopelnų energingo drausmin
go ir darbštaus pirmininko. Draugės-ai, pinkim vainiką naujų di
dingų darbų!

M Mykolaitytė..
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Zarasai. Bevartant „Ateities“ lapus tenka kas kart rasti 
žinių apie mūsų idėjos draugų gyvenimą beveik iš visų kuopų, 
tuo tarpu iš Zarasų padangės nieko. Bet tai nereiškia, kad zarasi
škiai ramiai sau miegotų—nieko nedirbtų. Anaiptol Ateitininkų 
gyvybė entuziastingai pulsuoja ir tolimoje Lietuvos „Kamčatkoje“.

Šiais, t. y. 1927-28 mokslo metais, likvidavus prie Zarasų 
Vidurinės Mokyklos Mokytojų Kursus, mūsų kuopa neteko daug 
darbščių ir aktingų narių, ir jos dvasinės jėgos truputį susilpnėjo. 
Labai gaila, kad draugai paliko mus, neparengę tinkamų vadų, 
kas, žinoma, skaudžiai turėjo atsiliepti į šių mok. metų kuopos 
veikimą. Ir kuopos vadovavimas turėjo atatekti į jaunas ir dar 
neprityrusias rankas. Aišku, kad kuopa negalėjo parodyti didelio 
veiklumo. Tačiau zarasiškiams energijos, jauno entuziazmo nes
tinga. Jie pasiryžę kas kart smarkiau dirbti ir tikisi nemažai nu
dirbti. Dirbti padeda naujasis mokyklos mokytojas, malonus kuo
pos rėmėjas K. Virbickas.

Šiais m. metais visuotinių susirinkimų padaryta 7. Skaityta 
iš įvairių sričių paskaitos bei referatai. Gvildenti įvairūs klausi
mai. Gilintasi į reorganizaciją.

Kuopa pasiskirsčiusi į dvi autonomines kuopeles: mergaičių 
ir berniukų. Mergaičių kuopelė padarė 4 susirinkimus. Skaityta 
keletas paskaitų ir referatų. Aiškintasi įvairių, daugiau mergai
tėms rūpimų klausimų. Berniukų kuopelė padarė 3 susirinkimus, 
kuriuose skaityta paskaitos ir spręsti įvairūs klausimai.

Be to, veikimas reiškiasi ir sekcijose. Kol kas dirba absti
nentų ir pastaruoju laiku įsteigta sporto sekcijos. Numatyta arti
miausiu laiku steigti eucharistininkų ir visuomenininkų sekcijos. 
Leidžiamas šapirografuotas laikraštėlis: „Jaunas Diegas“. „Ateities“ 
į kuopą pareina 30 egz.

Vasario 5 d. Zarasų at kams teko nepaprastos laimės savo 
tarpe turėti gerbiamą svetį C. Valdybos Pirmininką VI. Viliamą, 
kuris laikė visuotiname susirinkime turiningą ir įdomią paskaitą. 
Be to, tarėsi su valdybos nariais kuopos veikimo ir susitvarkymo 
reikalais. Zarasiškiai labai dėkingi jam už tokį žygį ir be galo 
džiaugiasi, kad ir jų taip tolimą užkampį nepamiršo.

Tos pačios dienos vakarą Zarasų at-kai surengė viešą vakarą. 
Vaidino Žemkalnio 4 veik, ir 1 paveikslo dramą „Blinda —svieto 
lygintojas.“ Vaidinimas pasisekė gerai. Labai dėkingi gerb. mo
kytojui J. Valiukoniui už režisavimą ir didelę pagalbą ruošiant 
vakarą. Gryno pelno gauta 125 lit. su centais Dalis pelno skirta 
užsiprenumeruoti kuopai daugiau katalikiškų laiklaščių bei žurna
lų (žinoma, ir „Ateičiai- kiek aukota? Red.). Be to numatyta 
įsigyti kuopos albumas „Amžinoji knyga“.

Taip maždaug išrodo mūsų veikimas nuo mok. metų pra
džios iki šio laiko. Zarasiškiai, išjudinkime visas kuopoje glūdin
čias jėgas ir visi vieningai, su didesniu pasišventimu, nenuilstamai 
varykime toliau tą kilnų, šventą darbąl O Aukščiausiasis telai
mina mūsų žingsnius! P. B-da.
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Mūsų gyvenimas
n IIIIINIIINWIH—--Pa- 

skutimu
moksleivių ateitininkų kuopos. Jau uždarytos: Šiaulių 
valstybinės gimn., Šiaulių suaugusiems gimn. Raseinių 
valst. gimn. kuopos. Neleidžiama veikti Naumiesčio 
(Tauragės), Viekšnių, Skapiškio, Anykščių, Ylakių, Pa 
langos, Sedos ir kitoms kuopoms.

Uždarytųjų vieton. Vasario m. 19 d. Adakavo mergaičių 
ūkio mokykloje įsteigta at-kų kuopa. Išrinkta valdyba: pirm. V. 
Užkuraitytė, vicepirm. Z. Sataitė, sekr. A. Krasauskaitė, ižd. B. 
Juškevičiūtė, knyg. K. Norvilaitė. Narių 20. Susirinkimus daro 
kas dvi savaiti.

Mariampolėj Įsisteigė net dvi naujos kuopos: viena amatų 
mokykloj vasario 26 d., kita Vargdienių Seselių Vienuolijos vidu
rinėj mergaičių mokykloj. Mes didėjam ir skaičium ir stiprėjam 
dvasia.

Ir Ukmergės kuopa uždaryta. Ukmergės ateitininkai mums 
rašo: „Šiuo pranešame, kad 1928 m. vasario mėn. 18 d. Moky
tojų Taryba ir Tėvų Komitetas uždraudė veikti Ukmergės Val
džios gimnazijos ateitininkų kuopai“. (1928.11.22. N 208—laiškas). 
„1928 m. vasario mėn. 2^ d. buvo sušauktas paskutinis visuotinis 
ateitininkų kuopos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo kuopos 
dvasios vadas kun. Mačys. Visi tylūs, susimąstę, nuliūdę. Kalbėjo 
pirm. K. Jankūnas, kun. kap. Mačys, Tiešis, Stankūnas, Simaška, 
Pakys. Visi kalbėtojai kalba drąsiai, bet susijaudinę. Keli net tu
rėjo sustoti kalbėję, kad nepradėtų verkti. Ne vienam šį susirin
kimą išbyrėjo ašara. Verkėm ne del to, kad uždrausta veikti, bet 
del to, kad uždrausta be jokios priežasties. Mes nieku nebuvom 
nusikaltę. Vis viena Jums neparašysiu viso to, kas buvo, negaliu, 
ir pradeda ašaros byrėti, kai prisimeni tą susirinkimą.

Trumpai paminėjome mūsų nuveiktus darbus. Nors mums 
veikti nuolat trukdė, bet mes nuveikėm nemaža. Mūsų kuopos 
ateitininkai gynė tėvynės laisvę, suorganizavo šaulių būrį, skautus 
ir daugelį kitų darbų. Pasirodo, kad mums uždraudė veikti visai 
be priežasties. Mes su gryna sąžine galim prisipažinti, kad nieku 
nenusidėjom. Šį paskutinį susirinkimą pagerbiam mūsų mirusius. 
Sugiedam Ateitininkų ir Tautos himnus. Visi atsisveikinam ir iš
siskirsto mu

štai kaip mūsų mokytojų vertinamas jaunas kilnus idealiz
mas. Katalikiškoms tautiškoms organizacijoms nebėra vietos mo- 

. kyklose. Skaudu ir liūdna. Tačiau rankų nenuleisim. Mes tikim,



— 143 —

kad pasauly nėra pajėgos, kuri pastotų kelią tikriems jaunimo' 
idealams.

At-kus uždarė, o kažkas organizuojama. Mums praneša 
iš Raseinių, kad ten moksleivių tarpe organizuojama kažkokia 
gvardija. Visuomenė ir moksleiviai nepasitikėdami žiūri į šį reiš
kinį. Vieni ją vadina ,tautos gvardiją, kiti „Priekius žalnieriukais“. 
Įdomu, kokiais pedagogikos dėsniais vadovaujamasi tokias organi
zacijas kuriant?

„Nuvainikuotoji Vaidilutė“ Kaune. Per Reorg. At-kų Kon 
ferenciją Palangoje suvaidintoji Birutės kalne tautos likimo miste
rija padarė gilų įspūdį. L. U. stud, at-kų s-ga dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti ją vėl stato 
Kauno ąžuolyne gegužio vidury. Misterija pertvarkyta ir papildyta, 
muzika taip pat ištobulinta. Režisuoti maloniai sutiko Valstybės 
Teatro režisorius p. Dauguvietis, o chorą vesti muz. p. 
Dambrauskas. Mes vėl į žygį.

Prancūzų rašytojas bendradarbiaus „Ateičiai“. Žinomas 
pranc. rašytojas Victor H o s t a c h y M. S., kurio veikalo „ Joie et 
saintetė“ (Džiaugsmas ir šventumas) dvi serijos yra vainikuotos 
Prancūzų Akademijos, maloniai sutiko bendradarbiauti 
„Ateičiai“. Kitam num. gal jau suspėsim gauti specialiai „Atei
čiai“ rašomą straipsnį: Katalikiškoji prancūzų literatūra. Gerb. 
Rašytojas, gyvenąs Tournai Belgijoj, džiaugiasi at-kų žygiais. Re
daktoriui jis rašo: „Garbė šiam nuostabiam jaunimui, kuris eina 
aukštai iškėlęs vėliavą, kurioj šviečia Kristaus paveikslas. Kaip 
galėčiau jam su džiaugsmu nepritarti! Pasakykite jam, kad ir 
Prancūzų katalikiškas jaunimas veržiasi į kovą, labiau negu kada 
nors, su dvasios sustingimu, idealo nustojimu“.

Iš At-kų Federacijos Vyriausios Valdybos darbų
Ateitininkų solidarumo mokestis. Bendriems Federacijos 

reikalams, kaip šit: išlaikymui Vyriausias Valdybos sekretoriato, 
’’steigimui ir išlaikymui At-kų Federacijos knygyno, pagaminimui 
ir leidimui at-kams reikalingos literatūros, paruošimui at-kų orga
nizacijoms bei įstaigoms gerai išlavintų vadų bei darbininkų spe
cialistų ir visai eilei kitų, Vyriausioji Valdyba, pasiremdama At-kų 
Federacijos įstatų 26§, vra nutarusi įvesti ateitininkų soli
daru m o m o k e s t į. Šį mokestį privalo mokėti visi Federaci
jos nariai. Jo dydį paliekama nusistatyti kiekvienam nariui sulig 
savo išgalėmis. Minimumas nustatyta toks: kiekvienas sendraugis 
ateitininkas sumoka nemažiau kaip 5 litus per metus, studentas 
i litą, moksleivis — 20 centų. Per šį mokestį kiekvienas at-kas 
galės pareikšti solidarumą bendriesiems ateitininkijos žygiams. 
Vyriausioji Valdyba tikisi, kad visi Federacijos nariai nepasiten
kins vien minimumo sumokėjimu, bet parems bendruosius at-kų
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žygius kelis kart didesne suma. Federacijos nariai solidarumo 
mokestį sumoka per savo organizacijas: Sendraugių, Studentų ir 
Moksleivių Sąjungas.

Marijos Pečkauskaitės pasveikinimas. At-kų judėjimui 
reiškiančiai didelio palankumo, žinomai mūsų rašytojai pedagogei 
Šatrijos Ragan ai — Marijai P e čka u s k a it e i. jos 50 
metų sukaktuvių proga Vyriausioji Valdyba pasiuntė šią sveiki
nimo telegramą: Brangindami Tamstos atsidėjimą kilnioms idėjoms, 
dėkingi už tautos gaivinimo bei auklėjimo darbą, solidarūs su 
Tamsta susidraugavime su at kų jaunimu, nuoširdžiai linkime 
Tamstai antros Tamstos amžiaus, pusės angoje laimingiausio, sėk
mingiausio veikimo.

At-kų kultūros Fondas. Vyriausioji Valdyba yra nutarusi 
įsteigti Ateitininkų kultūros Fondą. Šio Fondo svar
biausias uždavinys bus remti at-kų spaudą, meną ir mokslą. Ruo
šiamas statutas ir netrukus bus sudaryta Fondo Valdyba. Jau pa
daryta graži pradžia — mūsų Vyriausias Dvasios Vadas kan. 
prof. Kuraitis šiam Fondui paaukojo tūkstantį litų.

Maldaknygės. Jau yra parengtas maldaknygių planas ir nu
matyti žmonės darbui atlikti. Maldaknygės skiriamos at-kams ir 
apskritai visiems katalikams inteligentams. Jos žymiai skirsis nuo 
iki šiol išleistų. Be įvairių maldų bus dar visa eilė straipsnelių, 
kuriuose bus išaiškinta, ką kiekvienas katalikas inteligentas turi 
žinoti. Maldaknygių rengimo darbui vadovauja Vyriausias Dvasios 
Vadas prof. Kuraitis, artimai bendradarbiaujant prof. Bučiui, prof. 
Šalkauskiui, prof. Pr, Venckui, prof. St. Usariui, p. Eduardui Tu
rauskui ir kitiems.

At-kams reikalingos literatūros gaminimas. Yra numatyta 
išleisti visa eilė knygelių ><0—40 puslapių didumo įvairiais ru
pimais at-kams klausimais. Tikimasi, kad dar šiais mokslo me
tais keletą tokių knygelių bus išleista.

Skaitytinų knygų rąrašas. Vyriausioji Valdyba nutarė suda
ryti at-kams skaitytinų knygų sąrašą. Netrukus bus sudaryta komi
sija, kuri tą darbą turės atlikti.

Ateitininkų Darbo Biuras. Nuo kovo m. 95 d. prie Vy
riausios Ateitininkų Valdybos pradės veikti Ateitininkų 
Darbo biuras. Jo uždavinys bus padėti at-kams ieškantiems 
darbo. Visais Darbo Biuro reikalais prašoma kreiptis į Genera
linį Sekretorių.

Modernųjų šokių klausimas. Kiek tenką patirti Vyriausios 
Valdybos posėdžiuose buvo svarstyta modernųjų šokių klausimas. 
Modernieji šokiai pripažinta iš esmės blogais ir nusistatyta kviesti 
visus at-kus stoti į kovą prieš juos.

Vyriausioji Ateitininkių Vadovybė. Yra kilusi mintis suda
ryti organą, kuris rūpintųsi bendrais sendraugių, studenčių ir moks
leivių ateitininkių reikalais; tvarkytų ir derintų jųjų veikimą. Sis



Ateitininkų^Rūmai (žiūrint iš Vytauto prospekto. Priešai me
dinis namukas uždengia pirmuosius aukštus,) Visuomenės gausiai 
remiami Kaune, Laisvės Alėjoj 3 iškilo didingi 5 aukštų At-kų 
Rūmai. Šiandien kiekvienas jais stebisi. Pačiam žemutiniam pože
my centralinio apšildymo mašinos. Namas jau šildomas. Padaryti 
taip pat ir elektros įvedimai. Aukščiau baigiama rengti ir tuoj pra
dės veikti valgykla. Pirmam aukšte kambariai įrengti. Juose jau 
dirba „Ateities“ „Židinio“ ir „Naujosios Vaidilutės“ administraci
jos, Centro Valdyba, Generalinis sekretorius, namų statybos kon
tora ir kt. 11 ir UI aukštuose rengiama salė su kitais jos kamba
riais ir at-kų biblioteka. Salė bus viena iš didžiausių ir aukščiau
sių Kaune. IV ir V aukštai skiriami bendrabučiui. Visur darbas 
smarkiai varomas. Statybos darbą prižiūri stud, at-kas statybinin
kas A. Btstrickas ir reikalus veda stud. J. Dabrovolskls. Tačiau 
namams užbaigti reikią^dar didelės visuomenės ir pačių ateitinin

kų paramos.

Anglų konsulo dovana. Išvykdamas į Čili Pietų Amerikoj 
Britų konsulas Kaune C. D. Elphic Esquire per p. Kaupienę paau
kojo At-kų Rūmų bibliotekai salonui apstatyti puikius baldus 

Gerb. Aukotojui didelė a'.-kų padėka.

6
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organas veiks Ateitininkų Federacijos Vyriausios Valdybos įgalio
jimais. Jau yra rengiamas statutas ir, gal būt, netrukus Vyriau
sioji Ateitininkių Vadovybė bus sudaryta.

Vyriausios Valdybos Sekretoriatas jau persikėlė į naujai 
pastatytus Ateitininkų Namus; IV kambarys, I aukštas.

Centrinių įstaigų darbai
Naujas vadas. Centro Valdybos Eucharistininkų Reikalų 

Vedėjas Juozas Barisas apsigyvenęs Panevėžy atsisakė nuo savo 
pareigų. Būdamas Panevėžy smarkiai darbuojasi ateitininkų tarpe. 
Per vasaros atostogas su panevėžiečiais mano surengti platų eucha
ristinio jaunimo kongresą. Jo vieton į C. Valdybą įeina Kauno 
studentų at-kų eucharistininkų vadas darbštus ir malonus stud. 
Juozas Ročkų s. Tikimasi, kad naujas Juozas eis buvusio 
Juozo gražiai pramintais keliais ir daug pažengs taip kilniame 
darbe.

C. Valdyba į provinciją. Centro Valdybos nariai: vice-pirm. 
Pranas Martišius ir Vincas Makutėnas greitu laiku išvažiuoja į 
provinciją lankyti moksleivių ateitininkų kuopų. Pirmasis aplankys 
Linkuvą, Joniškėlį, Pasvalį, Biržus ir Šeduvą, o antrasis Šiaulius, 
Telšius, Plungę ir Rietavą.

C. V. narys Pr. Martišius š. m. vasario 26 d. — kovo 2 
d. aplankė šias at-kų kuopas: Alytų, Merkinę, Leipalingį, Veisėjus 
ir Seinus—Lazdijuose. Visose kuopose padaryta susirinkimai, pas
kaitos, posėdžiai ir tt. Peržiūrėta vedamieji raštai, knygos. Visur 
darbas eina.

K. Kleiva C. V. sekretorius vasario m. 11—19 d. aplankė 
šias Žemaičių kuopas: Kelmės, Kražių, Šilalės, Naumiesčio, Erž
vilko, Raseinių, Šiluvos ir Tauragės. Visur įvykdavo susirinkimai, 
posėdžiai, pasitarimai ir t. t. Ėjęs iki šiol pasiaukojusių kuopų 
vadų ir narių pastangomis darbas naujomis jėgomis smarkiai va
romas priekin.

Ant. Graunas Centro Valdybos jaunesnų at-kų vadas sau
sio m. 29 d. lankė Pilviškių kuopą. Laikė paskaitą „Kasdieninis 
jaunesniųjų at-kų gyvenimas“ ir turėjo su visais nariais pašnekesį. 
Susirinkimą nariai paįvairino meno dalykėliais. Buvo gyvas ir 
jaukus. Dalyvavo į 60 asmenų. Po susirinkimo svečias turėjo su 
kuopos valdyba, revizijos komisija ir abstinentų sekcijos valdyba 
posėdį. Pilviškiečiai sausio 8 surengė vakarą, kuris davė jiems 
nemaža pelno.

J. at-kų vadas vasario 26 d. lankė Kauno aukšt. Fredos 
at-kų kuopą, laikė trumpą paskaitėlę: „At-kų veikimas gavėnios 
metu“. Stud. J. Ročkus laikė paskaitą: „Ar teikia svaigieji gėralai 
malonumo“. Nariai susirinkę pirmą kartą gavėnios metu apsvarstė 
savo tolimesnį veikimą. Susirinkimas paįvairintas pačių narių.
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V. MakutėnaS, vyr. bernaičių reikalų ved., lankėsi šiose kuo
pose: Mažeikiuos Sėdoj, Ylak uos, Skuode, Kretingoj, Palangoj 
ir Viekšniuos. Kuopose laikytos paskaitos ir padaryti tarybų po
sėdžiai. Visur jaučiama gana daug pasiryžimo ir susirūpinimo kuo 
labiau išplėsti at-kų veikimą. Susirinkimai buvo gana įvairūs. Bu
vo deklamacijų, solo, duetų, choras, monologų ir t. t. Ypatingai 
pasiryžusios Mažeikių ir Skuodo kuopos. Šių kuopų nariai yra 
užsisakę visi „Ateitį*. Mažeikių kuopos pirmininku išrinktas ener
gingas veikėjas Aug. Milieška, įkurta vyr. bernaičių kuopelė, ku
rios valdybą sudaro Martinka, Liaugminas ir Norkus. Mažeikiečiai 
rengiasi 5 metų šventei. S uodo kuopos pirm. Urš. Knystautaitė 
taip pat yra energinga ir gyvai susirūpinusi kuopos veikimu. Vyr. 
bernaičių kuopelė pavesta įkurti Bražioniui. Kretingos kuopai 
trūksta gyvumo. Reikia’sukrusti. Sėdoj, Ylakiuos, Palangoj ir Viekš- 
nuos ateitininkams neleidžiama veikti. Iš kuopų gauta įvairių pa
geidavimų.

S-gOS Revizorius po kuopas. Sąjungos Revizijos Komisi
jos pirm. stud. Vyt. Valiukevičius vasario mėn. pradžioje lankėsi 
šiose at-kų kuopose: Kėdainių, Krekenavos, Ramygalos, Raguvos, 
Panevėžio rajono, Kupiškio, Rokiškio, Skapiškio, Šeduvos ir Sė
tos. Kuopų susirinkimuose laikė paskaitas, tarėsi su vadais .ir darė 
reviziją. Kuopos sutikdavo labai širdingai. Susirinkimus paįvairin
davo dainomis, deklamacijomis, solo ir kita.

Rajonuos ir kuopose
Minėjo sukaktuves. Daugelis at-kų kuopų jau minėjo 10-ties 

metų Lietuvos nepriklausomo gyvenimo sukaktuves, kitos dar 
rengiasi.

Gražiai šventė. Švėkšnos at-kai iškilmingai minėjo Lietuvos 
nepr. 10-ties m. sukaktuves pastatydami plačiajai visuomenei jų 
pačių parašytą, momentui pritaikintą veikalą „Vilniaus rauda“. 
Gražiai pavyko. Susirinkimai daromi dažnai. Darbštaus knygininko 
dėka knygynas dukart padidėjo.

Telšių at-kų rajonas per užgavėnes vasario 19 ir 20 d. su
rengė at-kams kursus Skaitytos 5-kios paskaitos: dvi pask. — Jo 
Magnificencijos kun. prel. Borisevičiaus apie religinius ir dorinius 
at-kų uždavinius, vieną — kan. Galdiko apie inteligentiškumą ir 
2 pask. — mok. Mačernio apie darbštumą ir intelektualinį lavini
mąsi. Nariai kursuose gausiai ir aktingai dalyvavo.

Sendraugiams už skaitytas paskaitas Rajono Valdyba širdin
gai dėkoja. L.

Mariampolės at-kų rajonas per užgavėnes savo nariams su
rengė kursus. Paskaitas laikė prof. Būčys ir prof. A. Maliauskis.

Vasario 26 d. mokyt. A. Kučinskas vyr. at-kams bern. laikė 
paskaitą „Vyro psichologija“.

Rygos ateitininkai vasario 19 d. 18 v. gimnazijos jaukioje 
gražiai papuoštoje salėje surengė vakarėlį-arbatą. Tuo laiku Lie-
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tuvOs stud, at-kai abstinentai buvo atvykę Rygon į Pabaltės 
valstybių konferenciją ir keletas iš jų malonėjo aplankyti savo 
idėjos draugus. Į vakarėlį atsilankė gerb. gimnazijos direktor. Mg. 
A. Juodvalkis, konsul. p. Gilys su žmona, p Vizbaras, Dr. Grau
žinis, gimnaz. mokytojai ir buv. ateitim abiturientai. Vakarėlį pra
dėjo kuopos pirm. J. Garška. At-kų himnas. Svetys I. Lapšys 
sakė gražią ii turiningą paskaitą. Po paskaitos trumputė, kiek 
leido jėgos, programa: Silickaitė dėklam., Narkevičiūtė paskambino, 
K. Truškauskas deklm., Vainiūnas malonėjo savo draugams—ateitim 
paskambinti Tallat-Kelpšos „Pasaką“, A. Mariošaitė ir St. Pletkytė 
sudainavo duetą, O. Valentinovičaitė paskaitė savo kūrinėlius 
„Mirštantis gladiatorius“ (pagal Lermantovą) ir „Sapnas“. Po pro
gramos buvo arbata. Po jos brangūs svečiai — kauniškiai turėjo 
skirtis. Rygiškiai ilxai juos atsimins. Šokiai ir žaidimai iki 23 v. 
At-kai iš tikro pasižymėjo kuklumu: nė vieno moderniško šokio 
nebuvo, o kitų šokių ir tautiškų žaidimų nestigo. Svečiai ir at-kai 
gyvai pasilinksmino. Tai pirmas ir, tikimės, nepaskutinis viešas 
Rygos ateitin. pasilinksminimas. At-kai nuoširdžiai dėkoja savo 
gerb. direktor. kun. Mg. A. Juodvalkiui, kuris padengė didžiąją 
išlaidų dalį, ir mok. A. Raulinaičiui už patarimus ir nurodymus, o 
taip pat prisidėjusieras programai sudaryti ir visiems kitiems.

Auksutė
Kėdain UOSe gražiai veikia sekcijos, kurias globoja ir joms 

padeda gimnazijos mokytojai, smarkiausiai juda visuomenininkai ir 
abstinentai. Kuopelėms reiktų J<iek pasismaginti.

Tauragėje sukaktuvės. Čia gražiai ir taktingai veikia at-kų 
kuopa. Narių skaičius kaskart didėja. Šiemet kuopa minėjo 3-jų 
metų sukaktuves. Išvakarėse atlikta puikiai sudarytoji linksmoji 
dalis, suvaidinta „Teodolinda“. Vasario 19 d. iškilmingas susirin
kimas. Kuopai nenuilstamai vadovauja energingas pirmininkas, 
pavyzdingas mokinys A. Gajauskas. Pasirinktoji organizacinio vei
kimo linija kuopą išves į gražų ateities rytojų.

Veiklūs kražiečiai. At-kams priklauso daugiau pusės moks
leivių. Kuopa laikosi aiškios griežtos veikimo linijos ir taktikos, 
Ji turi gerų dainininkių-ų ir orkestrą. Orkestras iš 7 smuikų, 
violos, 4 gitarų, 4 raandalinų, 2 balalaikų; tuojaus ruošiamasi 
įsigyti klernetas, kornetas, baritonas, bosas ir barabanas. Sekcijos 
ir kuopelės galėtų geriau pasireikšti. Reikia tikėtis, kad ir šią 
spragą vadai panaikins.

Dr. J. Leimonas Kražių at-kų kuopoj per nepriklausomybės 
sukaktuves laikė paskaitą.

Užuojautos, ]) Alytaus at-kų kuopa savo idėjos draugui 
Juozui Krasnickui del jo tėvelio netikėtos mirties reiškia gilios 
užuojautos.

2) Uoliam savo nariui Vincui Kožicai Vilkaviškio at-kų 
kuopa reiškia draugiškos užuojautos del jo motutės mirties.

3) Vilkaviškio at-kės savo mylimai sesutei Ur. Ališauskaitei 
reiškia g'liausios užuojautos del jos tėvelio mirties,
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4) Mariampolės at-kai brangiam idėjos draugui V. Janulevičiui 
del jo mylimos sesutės mirties reiškia giliausios užuojautos.

VikaviŠkiS. Vasario 25 d. gim. Direkt. A. Juška skaitė 
at-kams įdomią paskaitą: „Kai kurie mūsų gyvenimo mažmožiai“ 
(auklėjamo turinio). Vienas narys deklamavo eiles, kiti du skaitė 
savo bandymus. M. J.

Graži tradicija. Išėję iš Seinų at-kų kuopos Lazdijuose 
vyresnieji draugai per savo vardines yra kuopos sveikinami. Tarp 
kuopos ir jos buvusių narių tokiu būdu palaikomi glaudūs ryšiai. 
Įdomu, kaip kitose kuopose?

Antalieptės merg. ūkio mokyklos mokinės po Palangos Kon
ferencijos sujudo sukruto, pažymėtinas jų pirmas šiais metais 
sus-mas; pirmiau veikė kartu su vidur, mokyki, at-kais. Prisirinko 
pilnutėlė salė gražiai savo uniforma pasipuošusių mergaičių, kele
tas svečių. Visų lūpos sus-mą pradėjo maldos žodžiais. A. Tyškaitė 
savo kalba ragino mergaites pasiaukoti darbui. Mok. K- Kaunaitė 
laikė paskaitą. Ji išrinkta kuopelės globėja. Dvasios vadu pakviestas 
kun. kap. Žitkevičius. Valdyba: pirm* A. Tyškaitė vicep. E. Sui- 
kėnaitė, sekr. St. Narumutaitė. Sus-mai dažnai daromi, skaitomi 
rašinėliai, eilėraščiai. Mok. K. Kaunaitė skaitė paskaitą „Mūsų 
rytoj“. Sus-mai gyvi. Antalieptietės kviečia visas ūkio mokyklų 
mergaites steigti pas save at-kų kuopas ir jose ruoštis būti ne 
tik geromis šeimininkėmis, bet visai į gyvenimą pasirengusiomis 
darbininkėmis.

Gruzdžių aukšt. gyv. ir pien. mokyklos at-kai 1928 mt. 
vasario mėn. 19 d, šventė savo metines sukaktines. Viskas buvo 
gražu. Darbo, ypač mergaitės, matyt nesigailėjo. Po išpažinties 
buvo bendri pusryčiai. Iš svečių dalyvavo direktorius, kapelionas, 
keli mokylojai ir kiti svečiai inteligent. ir C-ro V-bos narys. Nuo
taika labai jauki ir maloni. Po visų pamaldų — iškilmingas susi
rinkimas. Tautos ir a kų himnai. Tikra šventės nuotaika. Sunku 
buvo įkurti kuopa, bet pasiryžimas viską nugalėjo. Pirmas slaptas 
susirinkimas (prieš metus) buvo sušauktas miške 9 vai. v. Viena 
narė net visus sujaudino savo gražia kalba, kiek teko vargti ir 
pašaipų nukęsti. Bet šventų idėjų nesukaustysi. Vakare buvo 
savybės vakaras. Nusisekė.

C. Vald. atst. stud. V, Kazlauskas laikė paskaitą: „Mokslas, 
Religija ir Filosofija“. Susirinkimas buvo gyvas ir labai įspūdingas. 
Dabar Gruzdžiai priskiriami prie pirmųjų kuopų, (nors narių dar 
40). Visos rimtesniosios mergaitės pereina iš kult-kų į at-kų kuopą.

Panevėžio rajonas turi gabių, energingų ir sąmoningų vadų, 
todėl ir veikimas gyvas. Panevėžiečiai turį jų net atsargai — vieni 
išeina, kiti užima jų vietą. Veikime jaučiamas sąmoningas sava
rankiškumas.

Sveikinom. II—20 d. generolas Įeit. Tamašauskas šventė 
savo 25-rių metų karininkavimo sukaktuves. Panevėžio a-kų r-nas 
sveikinom gerb. Jubiliatą per savo atstovus J. Laučką—r-no pirm.
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ir Butėnaitę r-no sekretor. Įteiktas gražus sveikinimo adresas, 
pieštas seminaristės Urbelytės. Generolas už sveikinimus gražiai 
ir nuoširdžiai dėkojo. 77.

Darbštus at kas. Panevėžio Valst. Gimnazijos I-os a-kų 
kuopos narys Kazys Bukauskas (buvęs kuopos sekretorius) VIII kl. 
mok. per visą gimnazijoj mokslo laiką nepraleido nė vienos pa
mokos ir nė vieną kart, nepasivėlavo. Taip pat visą laiką mokosi 
pirmuoju mokiniu.

Panevėžys Šiauliuose. Panevėžio Rajono pirm. J. Laučka 
ir kitas panevėžiečių lyderis Bainorius buvo nudundėję į Šiaulius 
švęsti Šiaulių mok. seminar, a-kių mergaičių kuopos 5-kių metų 
sukaktuves. Stoty buvo sutikti Kundrotaitės ir kuopos pirm. 
Samokaitytės. Panevėžys iš Šiaulių grįžo patenkintas. Valio smar
kios šaulietės! Panevėžiečiai grįžo labai geram ūpe.

H.
Kybartų at-kai vasario m. 11 d. surengė šeimyninį vakarą. 

Vaidino L. Giros 2-jų veiksmų pjesę „Beauštant! aušrelė“. Dai
navo choras. Tą patį veikalą at-kai suvaidino ir vasario mėn. 16 
d., baigiant tos dienos šventę Kybartuose.

B. P. Murinas,
Rokišky labai širdingi ir linksmi žmonės. Malonumu ir gra

žiomis dainelėmis gali daugiau paveikti atvažiavusį, negu veikimu 
(kuris yra taip pat neblogas).

Telšiškės mergaitės at kės prieš Kalėdas šventė savo tradi
cinę šventę. Atliko išpažintį, turėjo iškilmingą, jaukų susirinkimą, 
į kurį malonėjo atsilankyti J. E. Telšių Vyskupas. Peržiūrėtas vei
kimas ir nustatyti tolimesni keliai. Dalyvavo nemaža svečių ir 
susilaukė nemaža gražių sveikinimų. Narių 50. Mergaičių pirm. 
Z. Juškevičiūtė, Mokytojų Seminarijos mergaičių kuopos pirmin. 
D. Juzumaitė ir Gimnazijos kuop. pirminin. M. Gudmonaitė. Mer
gaitės pasiryžusios eiti idealų keliais.

Skuodiečius sausio mėn. 31 d., aplankė C. V. bern. reikalų 
ved. V. Makutėnas. Po jo kalbos Baužinskaitė ir Knystautaitė 
padainavo duetą, Jazbučiui ir Erlauskui smuikais pritariant. Sve
čiui dalyvaujant padarytas dar kuop vald. posėdis. Kuopoj yra 
trys kuopelės: mergaičių, bernaičių ir jaunesniųjų, ir dvi sekcijos: 
eucharistininkų ir sporto. Kuopos pirm. Urs. Knystautaitė, vice 
pirm. J. Petniūnas, sekr. M. Vanagas, iždin. Ig. Bražionis, knyg. 
Brn. Kervytė ir „Ateities“ platintoja P. Valatkaitė. Nors kuopoje 
yra trys kuopelės, bet veikia tiktai mergaitės ir jaunesnieji. Darbš
čių ir energingų darbininkių kuopos pirm, Urš. Knystautaitės ir 
jaun-jų pirm. St. Viršilaitės dėka kuopa veikia gana gerai. Susi
rinkimai yra turiningi, įdomūs ir gyvi. Skaitoma paskaitos, refe
ratai ir deklamuojamos eilės. Paskaitas laikė kun. Lašas ir mūsų 
direktorius V. Kateiva. Kuopoje narių yra 37, nors nedaug, bet 
visi veiklūs ir abstinentai. Svajūnas ii Žibutė.

Šiaulių mokytojų seminarijos at-kų kuopoj veikia dvi vyrų 
ir mergaičių kuopelės. Įsteigtos abstinentų ir menininkų sekcijos.
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Su pavasariu sulauksim ir sportininkų. Kuopos valdyba rūpinasi 
suabstinentinti visus narius, nes Lietuvos busimieji mokytojai turi 
būti blaivūs.

Vyrų at-kų kuopelė padarė keletą susirinkimų su paskaito
mis ir šiaip Įvairiais dienotvarkės išmarginimais—rašinėliais, eilė
raštukais ir t. t. Mergaičių kuopelė 1928 m. vasario 11 dieną 
šventė 3-jų metų savo veikimo sukaktuves. Sukaktuvių susirinki
me atsilankė daug svečių. Po susirinkimo at-kės pakvietė visus 
svečius Į jų surengtą sukaktuvėms paminėti vakarą mokytojų se
minarijos salėj. Vaidino 4-ių veiksmų dramą „Patricija“.

Šiaulių gimnazijos mokytojas J. Sprindys skaitė kuopai pa
skaitą „Skaityba“ ir Dr. Domas Jasaitis — „Gyvos ir negyvos me
džiagos struktūra“ iš savo paskaitų ciklo „Prigimties mokslų da
viniai pasaulėžiūrai“. Numatoma dar visa eilė paskaitų. Prie at-kų 
rajono eucharistininkai sudaro skyrių. Narių daug ir jų skaičius 
nuolat didėja. Br. Nemickas.

LinkuvieČių ateitininkų 1928-jų metų žymesnieji darbai: 
Surengtas sausio m. 22 d. iškilmingas gedulos vieno mėnesio su
kaktuvių paminėjimas nuo M. Gustaičio mirties. Mok. M. Frei- 
manas savo paskaitoj nušvietė Gustaičio asmenybę, kūrybą, darbus 
etc. A. Šerkšnys paskaitė ir paaiškino velionies kelius eilėraščius. 
Vasario m. 19 d. surengtas gimnazijos salėj vakaras, vaidinta 
Goethės 5 v. tragedija „Stella“, pačių at-kų vadovaujamų Petro 
Paltaroko vertimas. Režisavo mok. T. Šidiškis. Be to, p. muz. K. 
Jovaiša pagriežė keletą dalykėlių smuiku. Dar sudainuotas duetas. 
Vasario 5 d. surengtas iškilmingas paminėjimas Pijaus XI pen- 
kerių metų popiežiavimo. Mok. M. Freimanas laikė paskaitą.

A. š. .
Jurbarkas. Š. m. vasario m. 24 d. uolus at-kas Jonas Cel- 

kys Morkūnas išvažiuodamas Į Jungt. Amerikos V bes atsisveikino 
su at-kais. Jurbarkiečiai linki draugui Jonui neužmiršti Ateitinin
kų brangiųjų idėjų ir brangiosios Tėvynės. Kuopos vardu jam 
Įteikta graži dovana „Lietuvos Albomas“. Valdyba brangiajam 
draugui, buvusiam 1927 m. I p. kuopos pirmininkui ir 1928 m. 
II p. iždininkui, surengė kuklią arbatą. Dalyvavo gimnaz. Direkto
rius, mokyt. J. Baltūsis, Borutaitė, Mataitytė, Simanavičius ir 
Valdybos nariai. A. S.

Ukmergės gimnazijos at-kų kuopa iškilmingai minėjo vasa
rio 16. Gimnazijoj buvo visuotinis kuopos susirinkimas. Kuopos 
pirm, savo kalboje pažymėjo šios dienos reikšmę ir ragino tvirtai 
siekti savo idealą. Kuopa nustojo kelių narių, kurie žuvo kovose 
už laisvę. Jie buvo pagerbti. Kalbėjo keli kuopos nariai. Po kalbų 
Kartočius ir V. Baravykas padeklamavo kelius eilėraščius. Taip 
pat buvo pagerbtas ir miręs mūsų Tautos Patriarchas Dr. J. 
Basanavičius. Susirinkimas baigtas At-kų ir Tautos himnais.

Kazelis,
Biržiečiai drąsiai žengia Į priekį. Gimnazijoj at-kai pirmieji. 

Kartais juos užpuldinėja kairiųjų pažiūrų mokiniai. Kairieji mo-
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kytojai ypač nepatenkinti kuopos pirmininku A. Sušinsku ne dėl 
jo mokymosi, bet... S. m. vasario mėn. 4 d. kuopa surengė mo
kiniams vakarą, o vasario 5 d.—viešą vakarą. Programoje liaudies 
dainos, kvartetas, monologas ir gerb. gimn. mokytojo Šileikos iš 
anglų kalb. versta 2-jų veiksm. komedija „Pašalink tą mergaitę'5’■ 
Kvartete dainavo R. Romašauskaitė, Kavaliauskaitė, Gaidelionytė 
ir Paliolionytė. Monologą sakė Kubilevičius. Komedijoje dalyvavo 
Aukštikalnis, Latkauskaitė, Raminskas, Jakubonytė, Matulis, Bal
čiūnaitė E. ir Janušonis. Režisavo mok. Šileika. Pavyko. Sako, 
biržiečiai niekad taip nesuvaidino, kaip kad at-kai. Pelno gauta 
apie 90 litų. Padėka mok. Šileikai ir dalyviams. Kuopa rengias 
savo jubiliejui. B. Keinys.

Rietavas. Sausio 22 d. įvyko aukšt. komerc. mokyklos at kų 
visuotinis susiiinkimas. Atsilankė gerb. direktorius kun. Žadeikis, 
pasakęs gražią ir turiningą kalbą, pasižadėdamas remti kuopą 
moraliniai ir medžiaginiai. Pagiedojom jam geriausių metų. Gerb. 
Direktorius kalbėjo dar Vilniaus vadavimo reikalu, siūlydamas 
kiekvienam visuotiniam susirinkime turėti Vilniaus valandėlę. Mūsų 
globėjas kun. Ba’iutavičius yra taip pat artimiausias mūsų draugas, 
jis sugebėjo mūsų negausioj kuopoj įsteigti chorą ir 1.1. Tą pačią 
dieną įsteigta sporto sekcija, kurią ves Jakubaitis.

P. Nešteckytė.
Mariampoliečlai at-kai vasario mėn. 1 d. surengė tradicinį 

rajono vakarą. Vaidinta 4 rių veiksmų drama „Kroizerana“. Suvai
dinta gerai. Choras vedamas p. Kamaičio, padainavo kelias dai
neles. Apsieita be moderniškų šokių. Publikos buvo apsčiai. Taip 
pat buvo nemaža studentų ir svečių.

Kauno Rajonas susitvarkė ir pradėjo tikrai darbą tik po 
Kalėdų, per šį laiką jau šis tas padaryta. Rajono valdyba turi 
išsidirbus metinį darbo planą, kurio griežtai laikosi. Bendrai, 
Kauno rajono veikimas truputį pagerėjo, tikimasi, kad į pavasarį, 
prašilus kauniečiai dar daugiau sukrus.

Rajono valdyba: Dvasios vadas kun. K. Mozūras, rajono 
pirm. V. Keturakis, vice pirm. J. Matulaitytė „Saulės“ semin. 
at-kių pirm., sekret. ir rajono korespondentas M. Mykolaitytė 
„Saulės“ gimn. at-kių pirm., iždin. V. Seliokas aukšt. techn. mok. 
at-kų pirm., archyvariju ir knygin. A. Baltramiejūnas ir Br. 
Juras „Pavasario“ suaugusiems gimn. at-kų k. pirm, ir Jėzuitų 
gimnaz. at-kų pirmininkas Mergaičių reikalų ved. S. Kumpytė 
M. M. seminarijos at-kių kuop. pirmin., sekcijos reik. ved. A. 
Šerkšnas Daukanto seminarijos at-kų kuop. pirm, ir narys J. 
Orenderaitis.

Jaunesnieji at-kai
Panevėžio apylinkės jaun. at-kų kursai. Centro V-bai pa

siūlius Panevėžio r-no v-ba vasario m. 20 ir 21 d. surengė orga
nizacinius kursus. Atvyko iš Šeduvos (13), Ramygalos (6), Kre-
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kenavos (6) Kupiškio (2), Utenos (3) ir daug Panevėžio jaunesniųjų 
a-kų. Bendrai, apie bOasmenų. Kursus pradėjo vasar. 20 d. rytąr-no 
v-bos narys Jakūbka (kursų „direktorius“!). Prezidiume Mataitis 
(Ramygala), Šarkauskaitė (Kupiškis), Urbaitis (Šeduva), Maželis 
(Utena) ir Kviklys (Panevėžys). Pirmiausiai įdomi paskaita r-no 
dvasios vado kun. Tilvyčio „Pilnutinės asmenybės siekimas“. II 
paskaita mokyt. Mičiulio (buv. „Ateities“ redaktoriaus)—„Orga
nizacijos reikšmė“. Po paskaitų pietūs su saldžia (be sacharinos!) 
Jakūbkos arbata. Vėl paskaitos. Kun, Butvilos „Aukščiausios žmo
nių bendravimo formos“. Vakare apžiūrimas Panevėžio miesto 
muziejus. 11 — 12 d. P. Mičiulio — „Organizacinis“ jaunesniųjų 
a-kų veikimas“. Jakūbkos — „Sekcijos ir jų reikalingumas“. Ur
bo — „Principų reikalavimai ir dienos smulkmenos“. Vaškelio 
(K. V. C. skaityklos vedėjo) kalba apie iždo, raštinės vedimą. Pie
tūs. Fotografuojasi. Ir vėl darbas. Meškonio („Pavasario r-no 
vice-pirm ) — „Pavasarininkai ir at-kai“. Kursai baigiami r-no 
pirm. Laučkos, kursų „direktoriaus“ — Jakūbkos ir prezidiumo 
pirmininko kalbomis ir tautos ir at-kų himnais. Štai kaip smrkiai 
dirbom! H.

Panevėžio 1 gimnazijos jaunesnųjų at-kų berniukų kuope’ė 
susiskirstė į tris būrelius. Pirmas iš IV klasės mokinių, antras iš 
III ir trečias iš II klasės mokinių. Berniukams padeda dirbti vy
resnieji draugai P. Mikalajūnas (III būreliui) ir A. Jaukštas. (II ir 
1 būr.) Mes jiems labai dėkingi. Išrinktos atskirų būrelių valdy
bos. III būreliui vadovauja A. Briedelis. II būrelio valdyba: pirm. 
K Liubinas, sekret. Valas. I būrelio valdyba: pirm. J. Zusinas 
vice-pirm. Kličmanas ir sekret. Sipelis- Mergaičių kuopelė būre
liais dar nepasiskirstė. Joms padeda dirbti vyresnioji draugė B. 
Gražytė. Jų kuopelės valdyba: pirm. A. Pielaitė, vice-pirm. Rut
kauskaitė, sekret. Baubaitė. Jaunesnieji dirba gerai, yra persiėmę 
darbu ir su laiku bus nenuilstami darbininkai mūsų kilniajai idėjai.

J. Simsonas
Naumiesčio (Šak.) at-kai buvo žiemą snustelėję, bet į pa

vasarį prabudo. Kovo m. 7 dienos susirinkime dalyvavo stud. P. 
Dielininkaitis. Susirinko visi nariai. Mūsų svečias laikė paskaitą, 
kuria visi domėjosi. Į valdybą išrinkti: pirm. B. Bukšnys, vice-pirm. 
O. BagdanaviČaitė, 1 sekrt. J. Urbautas, II sekrt. J. Steponaitis, 
iždininkas A. Naujokaitytė. Į revizijos komisiją: F. Leščiukaitis, 
M. Natkevičaitė, J. Kačiulis. Mergaitės ir berniukai veikia atskirai.

Ramygalos kuopą sausio m. 31 d. aplankė C. Rev. Komi
sijos pirm. stud. Vyt. Valiukevičius ir laikė paskaitą „Mūsų už
daviniai“, kalbėjo kitais klausimais ir revizavo kuopos raštus ir 
iždą. Ramygaliečiai gali didžiuotis savo karžygiais, žuvusiais del 
tėvynės laisvės: Stasiu Klimaičiu ir Jonu Ambrozevičium. Žuvo 
1920 m. kovoje su lenkais. Abudu buvo veiklūs at-kai ir šauliai. 
Klimaitis buvo kuopos valdybos narys. Ramygaliečiai vis į priekį.

Krekenavos kuopa nesenai kun. kap. P. Venckaus atgai
vinta mano jau skirstytis į atskiras berniukų ir mergaičių kuopė-
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les. Narių turi per 60. Moka puikiai padainuoti liaudies ir šiaip 
sutartines daineles. Gražus pavyzdys kitoms kuopoms.

Tolimoji Šilalė. Vienintelė vieta, kur energingai mergaitės 
vadovauja, atlikdamos svarbesniąsias vadų pareigas. Reiktų su
daryti didesnį at-kų būrį, įtraukti juos į kuopeles ir sekcijas ir 
veikimą padaryti įdomų. Turėtų būti daromi tarybos posėdžiai.

Kelmės kuopa turi 23 narius, nors galėtų būti dar gausin
gesnė. Reikia vieningo visų vadų darbo. Kuopa, matyt, gražiai 
galės veikti.

Jaunieji eržvilkiečiai gražiai veikia. Čia anksčiau buvo visai 
priešingas at-kams nusistatymas. Gerieji vadai sugebės dar dau
giau draugų įtraukti į darbą. Juos laukia labai graži ateitis.

Šiluva viena iš geriausiai veikiančių viduriniosios mo
kyklos kuopų. Narių pasiskirstymas sekcijomis, kuopelėmis, būre
liais ir t. t. duoda gerų vaisių. Sportininkai jau rengiasi pavasario 
darbams. Kuopa vasario 19 d. pastatė jau antrą š. metais viešą 
vakarą. Suvaidino naują 3-jų veiksmų dramą „Meilės galybė“.

Skapišky at-kams neleidžiama veikti.
Šeduvos kuopa kun. kap. B. Bumšo globojama smarkiai 

auga. Jau turi 89 narius. Pasiskirstė į kuopeles ir pasiryžę dirbti.
Kupišk S pageidauja kuo daugiausia viešnių ir svečių iš 

Centro. Leidžia laikraštėlį — „Švyturėlis“.
Šėtos kuopa turi klausimų knygą, į kurią surašomi įvairūs 

paduotieji klausimai. į juos atsakyti imas patys nariai. Tai geras 
lavinimasis. Užsisakė 15 egz. „Ateities“. Rengias švęsti didelę 
kuopos šventę.

Raguvos kuopa buvo šiek tiek apsnūdusi, bet dabar ryžtasi 
dirbti visu smarkumu ir nepasiduoda įvairiems gundymams tverti 
naujas kuopeles, kurių nusistatymai visai neaiškūs.

Sekcijų darbai
Panevėžio euch-kai vasario 16 d. iškilmingam susirinkime 

paminėjo žuvusius už Lietuvos laisvę, prisiminė brolius vilniečius. 
C V. euch-kų reikalų vedėjas J. Barisas, dabar apsigyvenęs Pa
nevėžy, laikė gražią ir turiningą paskaitą. Be to, numatyta Pane
vėžy surengti euch-kų rajoninį kongresą.

Vasario 23 d. Panevėžio euch-kai, surinkę 60 įvairaus turi
nio gražių knygų, paaukojo Panevėžio apskrities ligoninės knygynui.

Kovo mėn. 25 d. euch-kai iškilmingai švęs vėliavos pašven
tinimo iškilmes. Iškilmių programa numatyta labai įvairi ir graži. 
Pakvietimai jau siuntinėjami į visus euch-kų skyrius; laukiama 
daug svečių. Kot.

Šakių euch-kai šventė sausio mėn. 29 d. metinę savo glo
bėjo šv. Pranciškaus Salezo šventę. Būrelio kunigas globėjas 
atlaikė pamaldas. Visi euch-kai priėmė šv. Eucharistiją. Po to 
iškilmingas susirinkimas.
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Mariampolės euch-kai sausio mėn. 29 d. šventė savo šventę. 
Iš vakaro konferencija, išpažintis, rytą iškilmingos mišios, šv. Ko
munija ir intronizacijos šv. Jėzaus Širdžiai aktas. Po mišių Mari
jonų gimnazijoj agapė. Daug sveikinimų. Dalyvavo J. E. Arkiv. 
P. Karevičius, dvasios vadai ir euch-kų rėmėjai gerb. paidagogai- 
Griežė Marijonų gimnazijos dūdų orkestras. Po agąpės iškilmin
gas sus-mas. Paskaitą „Mūsų gyvybė“ laikė Dr. Cesaitis. Įdomi 
meninė dalis: savi rašinėliai, deklamacijos, dainelės ir muzika. 
Visi dalyviai nusifotografavo. Žiedelis.

Mariampolės rajone dar Įsteigta mokslo sekcija, kuri skirs
tosi į filosofų ir svetimų kalbų būrelius.

Biržų at-kų euch-kų skyrius 1-22 šventė Kristaus Karaliaus 
šventę. Pavyko. Bažnyčioj pamaldos. Kuop. glob. kap. J. Loma- 
nas skaitė paskaitą. B. Brazdžionis paskaitė Įdomios savo kūry
bos, Meškinis ir Valionaitė padeklamavo, Kubilevičius pasakė mo
nologą. At-kų ir Tautos himnai. Skyrių veda K. Stankevičius.

B. Kartys.
Linkuvlečių darbai. Vasario 29 d. po mokinių rekolekcijų 

at-kai euch-kai susirinko į bendrus būrelio pietus, surengtus mūsų 
gerojo globėjo kun- Ant. Grigaliūno. Euch-kai per savo agapes 
prisimena krikščionių katakombų laikus. Agapėje dalyvavo keli 
sendraugiai at-kai, rekolekcijų vedėjas tėvas Venckus S. J. ir kiti 
svečiai. Jaukią skaistaus rytmečio ir jaunų sielų nuotaiką lydėjo 
visa eilė sveikinimų, gražių kalbų ir skaidri šypsena. Dėkojame 
mūsų globėjui kun. Ant. Grigaliūnui už moralinę ir ekonominę 
paramą.

Abstinentų sekcija per blaivybės savaitę surengė iškilmingą 
susirinkimą, pačių mokinių buvo surengta keletas paskaitų ir šiaip 
gvildenami tos srities svarbūs klausimai.

Visuomenininkų sekcija taip pat nesnaudžia, berods, jau du 
š. m. susirinkimai padaryti ir juose skaitytos kelios paskaitos.

Alf. Šerkšnys.
Jurbarkiečų at-kų literatų sekcija darbą pradėjo prieš Ka

lėdas. Jos valdyba: R. Kuzmickis—pirm., J. Celkys—vicepirm. ir 
A. Naujokaitė—sekret. Be to, išrinkti visai kuopai koresponden
tai: J. Stasiulaitis ir J. Kuzmickis. Narių skaičius didesnis kai 
pernai. Sekcijai padėti pažadėjo p. A. Giedraitis, pasidarbavęs 
daug literatūrai — „Saulutės“ Redaktorius.

Vilkaviškiečiai at-kai sausio 21 d. surengė pirmąjį meno 
literatūros vakarą. A. Andriuškevičaitė perskaitė pora savo eilė
raščių, L. Dapkūnaitė — prozos dalykėlį, P. Karuža — skaitė 
savo eilėraščių ir M. Jurkynas — kūrinėlį „Inteligentas“. St. Gri
gaitis pasakė monologą. A. Girdauskaitės parengtos kelios mer
gaitės pašoko baletą. Pavyko gerai. Gimnazijos mokiniai gana 
gausiai dalyvavo.

Vasario 12 d. Įvyko steigiamasis visuomenininkų sekcijos 
sus-mas. M. Jurkynas skaitė referatą: „Mes visuomenėje“. Į vai-



— 156 —

dyba^ išrinkti: A. Sirutis — pirm., L. Dopkūnaitė — vicepirm. ir 
A. Šulinskas — raštv. Narių 17.

Meno — literatūros sekcijos valdybon išrinkti: VI. Literskis 
— pirm., P. Kuraitytė — vicepirm. ir V. Počas — raštv. Sekci
ja rengia a 'j' a Gustaič'o paminėjimą.

Kėdainių sportininkai „Algirdo* klubas pradėjo smarkiau 
veikti. Kas antra savaitė daromi sus-mai, skaitomi referatai, pas
kaitos. Čiuožykla. Pavasarį įsirengsią krepšiasvydžio aikštę. Sek
cijos globėjas gimn. mok. K Vaškevičius.

Alytaus „Šviedrys“ ligi Kalėdų padarė 2 sus-mu. Mokyt. 
Slavėnas skaitė paskaitą „Sportininkai ir jų gyvenimas“. Ture 
čiuožyklą Darė įvairių ledo žaidimų.

Ir Antalieptės sportininkai d.rbštūs. Sekcija pasidalinusi į 
2 būrelius: mergaičių ir bernaičių. Pratimus daro 3 kartus per 
savaitę.

Biržų at-kų kuopos sporto sekciją veda energingas J. Pau- 
žuolis. Jau pradeda rengtis kuopos jubiliejui. Išrinktas kitas atei
ties plat. A. Vilimas jo dėka į kuopą pareina 80 egz. „Ateities“ 
Tuoj į kuopą pareis tiek „Ateities“ egz., kiek narių, būtent 83. 
A. Vilimas „Ateitimi“ labai rūpinas (Džiaugiamės. I^ed.)

B. Kanys.
Abstinentų veikimas. Iki šiol didesnė pusė sekcijų atsakė 

į ankietas. Matyti, kad kai kurios sekcijos labai įtemptai dirba ir 
yra labai užsimojusios. Centro paragintos sekcijos kuopose buvo 
išleidę tam tikras ankietas, iš kurių matydamos, kiek kuopoj yra 
negeriančių sv. gėrimų, plečia sekcijos veikimą. Kai kur, pasirodo, 
beveik visi kuopcs nariai yra abstinentai. Abstinentinis veikimas 
kas kart labiau plečiasi ir todėl vis naujų sekcijų atsiranda. Taip 
per trumpą laiką atsirado jau aštuonios naujos abstinentų sekcijos.

Miriampolės euch-kai vasario mėn. 5 d. šventė savo reor
ganizacinę šventę. Mok. J. Grigaitis laikė paskaitą „At-kas eucha- 
ristininkas kaipo apaštalas,

Kauno At-kų Meno Sekcija š. m. vasario m. 26 d. iškil
mingame susirinkime minėjo M. Pečkauskaitės - Šatrijos - Raganos 
50 metų sukaktuves. Kukliajai mūsų tautos pedagogei ir literatei 
visi parodė širdyje susikaupusią pagarbą. Si sekcija sudaryta tik 
antrojo mokslo metų pradžioje, o jau daug pasirengė įvairiems 
darbams. Netrukus mano išleisti jaunųjų at-kų meno mėgėjų laik
raštis, surengti bažnytinės muzikos ir literatūros vakarus. Sekci
jos sudaryti muzikos, literatūros, plastikos baleto ir vaidybininkų 
rateliai. J sekciją jstojo per 100 žmonių iš įvairių Kauno mokyk
lų. Sekciją remia žymieji menininkai. Ant. Janiūnas.

Studentų darbai
Studentai at-kai minėjo Vasario 16 labai iškilmingai. Di

džioji Universiteto salė buvo pilnutėlė. Atsilankė gerb. mūsų sen
draugiai.* Dalyvavo keturios "mūs vėliavos. St. Lūšys s-gos pirm.,
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pasakė turininga kalbą. Pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
kiti mirusieji. Vyriausias At-kų Vadas perskaitė šiam nr. spaus
dinamą atsišaukimą. Kalbėjo dar prof. Dovydaitis, buvęs Respub
likos prezidentas A. Stulginskis, Pr. Dielininkaitis, Pr. Vainauskas. 
Tautos Jubiliejus pagerbtas labai vykusiai. Stud, at-kai drąsiai 
įžengė į mūsų Nepriklausomybės antrąjį dešimtmetį.

Naujos stud, at-kų s-gos korporacijos. Pastaruoju laiku 
dar įsisteigė dvi naujos at-kų korporacijos: stud, medikų korpo
racija „Gaja“ ir studenčių at-kių antroji draugovė. Dabar L. Univ. 
veikia net aštuontos at-kų korporacijos.

At-kų Studentų kursai. Vytautininkai suorganizavo žurnalistų 
ir mandagumo kursus. Paskaitas skaito profesoriai ir kiti žymūs 
inteligentai at-kų draugai.

At-kų Abstinentų Korporacija, norėdama kuo plačiau 
paskleisti abstinenciją, kiekvieną sekmadienį siuntinėja po kelius 
narius į įvairius Lietuvos kampelius. Jie lanko moksleivius at-kus 

* ir Blaivybės skyrius, laiko paskaitas ir organizuoja abstinentus.
At-kė atstovė. Stud, at-kė Aldona Rūgytė ir M. Šalčius 

kovo m. 8 d. išvyko į Londoną dalyvauti anglų studentų kongre
suose ir šventėse. Londone bus iki balandžio 4 d.

Stud, at-kai Rygoje. Prieš užgavėnes Rygoje buvo Pabaltės 
valstybių stud, abstinentų susivažiavimas. Lietuvą atstovavo O. 
Kubiliūtė I. Lapšys, J. Balčiūnas, stud, abstinentų korporacijos 
nariai.

Rengiasi į Antverpeną. Šią vasarą Belgijoj Antverpene 
įvyks didelis stud, abstinentų kongresas. Stud, at-kai abst. rengias 
garbingai ten Lietuvos abstinentus atstovauti.

Išėjo „Santūra“ stud, at-kų abstinentų korporacijos organas 
I tomo 3 — 4 sąsiuvinis.

„Šatrija“ surengė radio litetaturos vakarą. Dalyvavo L. Gira, 
S. Neris. J. Grušas, V. Romanas, L Malinauskas. Visi „Ate'ties“ 
bendradarbiai.

stud, eucbafibtin’nkai kovo m. 11d. šventė metinę šventę. 
Po bažnytinės dalies buvo agpe. Dalyvavo stud, euch-ai, moksl. 
euch-ai ir jų svečiai, at-kų vadai.

Padėkos
1) Moks’eivių Ateitininkų S-gos Centro Valdyba pasitrau

kusiam iš jos Juozui Barisui, eucharistininkų reikalų vedėjui reiš
kia širdingą padėką už uolų pareigų ėjimą dirbant taip kilnų 
darbą ir sykiu linki tolimesniame Juozo gyvenimo kely daug 
laimės ir pasisekimo visuose gražiuose žygiuose.

C. Valdyba.
2) Aukos „Ateičiai“. Kražių kuopa 50 lt. kun. P. Rauduvė 

20 lt. kun. Meigys 15 lt. Krauklių klebonas 10 lt. kun. Vai
čaitis 5 lt.
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Dėkodami suminėtiems aukotojams už didelį „Ateities“ 
reikalų atjautimą ir palankumą laukiame, kad ir daugiau gerbs 
valios aukotojų paseks šituo gražiu pavyzdžiu.

„Ateities“ Redakcija ir Administracija.
3) Rietavo at-kų kuopa nuoširdžiai dėkoja gerb. aukštesnio

sios komercinės mokyklos direktoriui kun. Žadeikiui už paauko
tus 50 litų kuopos reikalams.

Rietavo At-kų Kuopos V-ba.
4) Širdingai dėkoju gerb. mūsų kuopos globėjui kun. kap. 

J. Lomanui už paaukotus 10 lit. vykti į reorg. at-kų kursus 
Kaune š. m. sausio mėn. 5—7 d.

Biržų at-kų kuopos pirm.

Pranešimai-

1) Prieš Kalėdas kuopoms buvo išsiuntinėta išplatinti kele- „ 
tas knygų: „Siidr. Ramybė“, kuri kaštuoja 2,50 lit., „Iš sv. gėr. 
istor.“—1 lit., „Blaiv. ir kūno lav. Liet.“— 2 lt., „Įv. alk. kone, 
įtaka psich. darbui“—2 lit. ir „Alkoh. ir padermė“— 1 lit. Ne 
visos visoms kuopoms buvo siųstos. Kuopos išplatinusios siunčia 
pinigus, pasilikdamos sau °/o. Pranešame, kad išplatinusios kuopos 
jokio °/o nepasiliktų, ir tos kuopos, kurios pinigus atsiuntė sau 
dalį pasilikdamos, kad tą dalį taip pat atsiųstų.

C. Valdyba.
2) Kuopų valdyboms. M. At-kų S gos Revizijos Ko

misija darydama kuopose reviziją yra pastebėjusi, kad daugely 
kuopų yra blogai vedami iždo reikalai ir nemaža trūkumų atsi
tinka raštuose. Kai kurios kuopos neatlieka laiku C. Valdybos ir 
At-kų Spaudos Administratoriaus nurodymų bei reikalavimų: ne
siunčia apyskaitų, ankietų, procentų ir kita. Todėl Rev. Komisija 
jaučia pareigos priminti kuopų valdyboms, kad jos griežtai nu
statytu laiku tiksliai pasistengtų įvykdyti visus aukštesniųjų or
ganų nurodymus ir atkreiptų dėmesį į tinkamą techniškų darbų 
atlikimą, nes ir formalumai organizaciniame veikime turi reikšmės. 
Revizijos Komisija pasistengs visa tai patikrinti.

Revizijos Komisija.
3) L, K. M. At-kų S-gos Alytaus kuopos valdyba prašo visus 

buvusius kuopos narius, su kuriais dabar nepalaikomi joki santy
kiai ir nežinomi adresai, atsiųsti į kuopą savo adresą. Pageidau
jamos šios žinios: kada gimęs, kada įstojo į kuopą, kada baigė 
vidurinę mokyklą, mokytojų kursus ar gimnaziją, gal jau vedęs 
ar ištekėjusi ir t. t.

Siųsti kuopos pirmininkui P. Buškevičiui, Alytaus gimnazij’a.
Kuopos Valdyba.

4) L. K. M. At-kų S-gos Alytaus kuopos istorijai ir tradi
cijoms sudaryti komisija prašo visus buvusius Alytaus At-kų kuo-

i
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pos narius, kurie nėra dar atsiuntę, atsiųsti į kuopos albumą savo 
fotografijas, su antroj pusėj trumpa savo autobiografija.

Fotografijas prašome siųsti: N. Pangonytei, Alytaus gimnazija. 
Istorijai ir tradicijoms sudaryti komisija.

5) Kauniškius, Palangos konferencijos dalyvius, nusifotogra
favusius Birutės kalne, prie Liurdo, norinčius gauti gana gerai iš
ėjusius atvaizdus, prašoma pranešti „Ateities“ redakcijai savo 
adresą ir atsiųsti 80 centų pašto ženklų (50 c. — fotografija, 30 
pasiuntimo išlaidos).

Aplinkraštis N 8.
Visoms Ateitininkų kuopų Valdyboms ir 

„Ateities“ ir „Židinio“ platintojams.
1. „Ateities“ ir „Židinio" prenumeratos rinkimo pats svar 

busis laikotarpis jau baigiasi. Iš turimų lig šiol davinių tenka 
spręsti, kad daugelio kuopų visai nieko arba bent labai mažai 
kas, daryta, kad „Ateičiai“ ir .Židiniui“ prenumeratorių padau
gėtų. Kiek lapų prenumeratai rinkti buvo nusiųsta, tiek jų—tuš
čių — palaikius pas save kiek, ir buvo grąžinta. Tačiau kai ku
rių kuopų ir platintojų buvo gerokai padirbėta ir gerų savo dar
bo vaisių pasiekta. Tas visas kuopas ir jų uolius platintojus, taip 
pat kam, kiek ir kokių dovanų teks, aš paskelbsiu „Ateity“ po 
Velykų. Tuo tarpu turiu pastebėti tik tai, kad kai kurios kuopos, 
nežiūrėdamos aiškiai mano aplinkraščiuose nurodyto termino ir 
pakartotino reikalavimo visai be reikalo laiko pas save pasiųstus 
prenumeratai rinkti lapus. Gal gi nors šį aplinkraštį paskaičiu- 
sios jos tai atliktų, nes lapai visi ligi vieno turi būti Adm-jal 
grąžinti.

2. „Ateities“ reguliarus leidimas susitrukdo todėl, kad dau
gelis kuopų neprisluntė mano aplinkraščiuose nurodytu terminu 
prenumeratos. Visas darbas eitų sklandžiau, jeigu į mano aplink
raščių reikalavimus vis dėlto daugiau dėmesio būtų kreipiama. 
Už reguliarų atsiteisimą nuoširdžiai, dėkoju Rygos (plat. p. F. 
Vėlavičiutė), Biržų (plat. A. Vilimas), Panevėžio Mokyt. Sem-jos 
(plat; p-lė Dulkytė), A. Fredos, Kretingos (plat. V. Statnickas) 
ir Rietavo (plat. p. Nesteckytė) kuopoms, įmokėjusioms visą 
šio pusmečio prenumei a tą ir Gižų, Lazdijų, Linkuvos, Mažeikių, 
Rokiškio, Utenos, Sakių ir Vilkaviškio kuopoms, kurios įmokėjo 
ne mažiau, kaip l/4 metų prenumeratos. Tikiuos, kad kuopoms, 
kurios neprisiuntė reikalingos prenumeratos arba prisiuntė nevisą 
nustatytą normą, jokių raginimų del to nereikės rašyti, o atsilygins, 
nedelsdamos, nors ir pavėlavusios, pačios.

3. Yra nemaža kuopų, kurios skolingos „Ateičiai“ čia už 
pernykščius, čia už užpernykščius metus ir net dar iš seniau.
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Kreipiu tų kuopų Valdybų, taip pat dabar esamų ir buvusių 
„Ateities“ platintojų dėmesį, kad, baigęs per kokį mėnesį tvarkyti 
kuopų bylas, aš galėsiu visą jų atsiskaitymą patikrinti ir, jeigu 
rasiu keno apsileidimo ar perd'de'io ir nepateisinamo įsiskolinimo, 
apsileidusias kuopas, taip pat ir apsileidusius platintojus, galės 
žinoti ne tiktai Adm-ja, bet ir visi „Ateities“ skaitytojai. Neno
rėdamas šitokio malonumo nei sau nei ki.iems, įspėju visus sko
lininkus, kad jie tuojau atsilieptų, nurodydami terminus, ligi kurių 
užsilikusias skolas galės išmokėti, arba nieko nelaukdami 
kuo veikiausiai apsimokėtų. Už platintojų darbą ne tik dabar, bet 
ir praeity yra atsakomingos taip pat ir kuopų Valdybos, todėl 
senų sąskaitų išlyginimu ir dabartinės kuopų Valdybos ir platin
tojai taip pat turi nė kiek nemažiau domėtis.

4. Primenu kuopų Valdyboms ir platintojams, kad kiekviena 
kuopa turėtų ir aukomis „Ateitį“ paremti. Tam tiks’ui ligi gegu
žės m. 15 d. galėtų surengti kokių pramogų ir visą gryną pelną 
skirti „Ateičiai“.

5. Kai kurių kuopų platintojai nevykdo 6 Nr. aplinkraščio 
9 § („Ateit.“ 1927 m. 12 Nr.) reikalavimo ir prenumeruoja „Atei
tį“ ir „Židinį" nemoksleiviams moksleivių kaina. Griežtai įspėju, 
kad neprisilaikančius šito reikalavimo platintojus, jeigu jie pre- 
numeratoiių nemoksleivių neperleis tiesiog Adm-jai, paskelbsiu 
viešai „Ateity“ kaip nedrausmingus idėjinio darbo darbininkus. 
Prenumeratoriai nemoksleiviai turi mokėti pilną prenumeratos kainą.

6. Visiems savo talkininkams ir bendradarbiams linkiu svei
kiems linksmai švęsti netolimas Kristaus prisikėlimo džiaugsmin
gas šventesl S. Zareckas,

Ateitininkų spaudos administratorius.Musų skaitytojams.
Moksleivių at-kų s-gai augant „Ateities“ skiltys perankštos 

atvaizduoti visam mūsų s-gos judėjimui, todėl daug mūsų gerb. 
Bendradarbių ir Korespondentų raštų nepajėgiam laiku įdėti. Mūs 
už tai nekaltinkite.

Be jau pažadėtų įdėsim dar šiuos straipsnius: P. Kitvelaičlo 
Pernai metų poezija; J. Mataso Teodoras Dostojevskis (Rusų 
tautos slaptybė); Paryžiaus Un-to stud. J. Bilkotos Lietuvių kal
bos santykiai su kitomis kalbomis; Tenas, Ibsenas. Be to, įdėsi
me Dostojevskio apsakymą „Baltos naktys“.

Aplinkybių verčiami leidžiame 2—3 „Ateities“ nr. vienam 
daug padidintam sąsiuviny. Kitas nr. išeis balandžio m. 27 d. 
Jame, be to, didelis recenzijų skyrius.

„Ateities* Redakcija.

Redaktorius Antanas Januševičius
„Raidės" spaustuvė Kaune, Kęstučio g. 44. Telef.
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Kaina 4,50 lt.

Jadv. Juškytė, Iš Vilniaus legendų ir padavimų, surinktų 
Dr. VI. Zagorskio iš senų kronikų. Lakštingala ir radasta; Lizdei
ka; Kęstučio laidotuvės; Jasinskis; Švedai Vilniuje. Kaunas,
1928. 40 p.

V. Ruzgas, Gamtos rinkinių gaminimas, Švietimo Minis
terijos. Knygų. Leid. Kom. leidinys 151 Nr. Kaunas, 1927. 278 
psl. Kaina 8 lt.

Č. Dikensas, Oliveras Tvistas sutrumpintas mokinių ver
timas. Redagavo mokyt. J. Kutra. Šv. Kaz. Dr. leid. N. 441. 
Kaunas, 1928 118 p. Kaina 3, 60.

Klaudijus Peyroux, Ketteleris, didis katalikų visuomeninin
kas. Visuomenininko biblioteka Nr. 1. |vadą parašė kun. M. Kru
pavičius, vertė A. Januševlčlus. Kaunas, 1927. 44 psl. Kai
na 1, 20.

Mykolas Biržiška, Rinktiniai Mūsų senovės raštai. Me
džiaga lietuvių raštijos mokslui aukštesn. mokyklose Šv. Minis 
ter. Knygų Leid. Kom. leid. 142 Nr. Kaunas 1927, 254 p. Kai
na 9, 50.

Bronė Bulvydaltė, Mėlynas Drugelis 2 veiksmų pjesa vai
kams. Panevėžys, 1927. 32 p. Kaina 80 c.

Stasius Būdavus, Už motinos meilę. Apysaka. Mariampolė, 
1928. 32 p. Kaina 75 c.

Kazys Boruta Kryžių Lietuva. Eilėraščiai. Ryga- 1927 46 
p. Kaina I lt.

Teofilis Tilvytis, Išpardavimas dūšios (poema). Keturių vėjų 
leid. Kaunas, 1828. 44 p. Kaina nepažymėta.



ar girdėjai

moksleiviams kaštuoja tik 2 lit. 50 centų mė
nesiui, o nuo kovo mėn. 1 d. iki metų galo 

tik 20 litų.
Atostogų metu adresai pakeičiami ir laikraštis 
siunčiamas į ten, kur prenumeratorius išvyksta.

Paskubėkite pasinaudoti šia reta proga.
„Ryto“ adresas: Kaunas, Mickevičiaus g-vė 28.

Ar žinai.

Visus domina gamtos mokslai ir jų sparti pažanga, 
aktualiausiais gamtamokslio klausimais tik ir rašo

vienintelis lietuvių kalba iliustruotas mėnraštis, kuriame bendra
darbiauja žymiausi Lietuvos mokslininkai gamtininkai. „KOSMOS“ 
visus pralenkė. Jau 1928 metais išėjo 3 numeriai su 152 pusi. 
Prenumeratos kaina metams tik 25 lit., pusmečiui 14; mokslei
viams, studentams ir kariams vos 20 lit. pusmečiui 10 lt.

: Adresas: Kaunas^ Rotušes Aikšte Nr. 6— „KOSMOS“ Administracijai. :

Visi turime domėtis musų kariuomenės gyvenimu, 
kurį geriausiai nušviečia

karininkų laikraštis KARDAS“
Prenumeratos kaina: met. 36 lt, pusm. 18 lt. 

Adr.: KAUNAS, Nepriklausomybės aikštė.

Šio sąsiuvinio kaina 2,50 it.

^>712'59
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