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(Salomėja, ollecis

žhtl ^>g£32OjcZZ£S:

Plaukioja žvaigždės tamsiam Dunojuj, 
Griūnančios pilys į dangų remias;
Dulkių nebliko pilių valdovų,
O joms taip gaila palikt gražios žemės.

Ir man taip gaila, o juodas Dunojau! — 
Valandos bėga, kaip žvaigždėtos srovės. 
Vasara mano, — kur paukščiu skrajojau, 
Bus aukso sapnas rūkuose tikrovės.

Ar atminsi, mielas Dunojau,
Kada numesi skraistę naktinę,
Kad aš ant tavo krantų dūmojau 
Drąsiąją dūmą, dūmą laukinę? —

Ar likti laisvėj — sausą plutą krimsti, 
Kalnų viršūnes, bedugnes mėginti?
Ar grįžt į slėnį? — Ten sotu ir linksma;
Ten viskas leista... tik laisvė užginta.

Pratark, Dunojau, išrišk mano mintį!
Tyli... Ir vilnys vis į tolį klysta;
Į laisvę naujų troškimų auginti
Be atsako skuba, kaip mano jaunysta.

5ao5as tPauKšlelis

Kad dar ateitum, mylimoji mano,
Nors šitą vienui vieną vakarėlį, 
Jau danguje žvaigždutės supleveno, 
Ir vėsa siunčia tylii ramumėlį.
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Tavęs aš laukiu liūdnas, kaip paukštelis, 
’ Kai rengias skristi į tolimą šalį.

Tavęs dejuoju, kaip sraunus upelis, 
Kada pro uolas prasiveržt negali.

Kad tu ateitum — gandas rudeninis 
Padangėmis čia paslaptingai plaukia, 
Jame lyg skausmas geliančios krūtinės, 
Ir tartum mane prie savęs jis šaukia. —

Man be tavęs ilgu, graudu be galo — 
Čia skundžias geltonuojanti lapeliai, 
Ir žalias sodnas nuo šalnos pabalo, 
Ir gelsta mūsų vaikščioti takeliai.

Kad dar ateitum, gal širdis nutiltų,
Gal žūtų gandas skausmo paslaptingo — 
Vėl mum po kojų žvaigždės pasipiltų. — 
Deja — jau viskas... viskas mūsų dingo.

ėjįr Lgaiiųt

*
Su vasaros paskutiniu šypsniu 
Mirštančių žiedų žodžiu tariu;

,,Sudie, keleivi, iškankintas 
Atodūsių jaunos širdies.
Pažvelk, žali lapeliai krinta, 
Nes laimę svetimą vežies...

Sudie, svajonės margsparnėlės, 
Sapnai gegužės vakarų, 
Sugrįžkit, praeitį prikėlę, 
Kol maldą rytmečio kalbu.

Sugrįš pavasaris žieduotas, 
Gėlėm išpins žalias lankas, 
O man likimas ūkanotas 
Greit laimę žemėmis užkas.

Nesuklestės jausmai pirmieji, 
Palaužta laimė nežaliuos, 
Kažkas širdin lelijas sėja — 
Argi ir jos mirs nuo šalnos?!...

Naujos svajonės sielą jau supa, 
O tylios maldos miršta ant lūpų...



— 291

jTfmonė
*

* *
Dainuok, sesute! Tavo dainos 
per visą pievą nuskambės.
Juk čia, Jankoj, taip laisva, gera, — 
Smagu kvėpuot žiedais gėlės. 
Nuplautas šienas, ramunėlės, 
kurioms dainuodavai seniau 
ir pynei rausvą vainikėlį... 
dar vakar jos žydėjo tau, 
šiandien matai čia sausą šieną.
Gėlelė mirdama ne viena 
gal troške saulės spindulių 
ir tavo skambančių dainų. 
Dainuok, sesut, nuplautai pievai, 
dainuok skambiau! Juk tavo rytas 
skaistus, o takas nubarstytas 
jaunų, rausvų, švelnių žiedų. 
Tau saulė šypsosi linksma. 
Dainuok! Juk tu jauna, jauna!

Feljetonas,

enstucsųa į DktyaisfįO

Archeologinė paskaha-apyskaita apie kauniečių akmens 
kultūros liekanas.

Gerbiamieji ir gerbiamosios ar antraip: man vis-tasia.

Jei jūs jaustumėte tokį mokslinį niežtėjimą, kokį aš visa
dos jaučiu, tai nesistebėtumėte, kad aš rašau vis kitoniško 
mokslo paskaitas. Nieko neveiksi: toks jau mokslinis notūras. 
Dėl to gi ir susidarė ištisa Vaižganto enkiklopedija. Jei neti
kite, pasižiūrėkite į XV jo raštų tomą.

Notūras notūru, o pavydas savo rėžtu. Matote, jei esti 
keleto dalykų specialistų, mūsų valstybės aparate tokių feno
menų daugybė, tai kodėl aš negaliu būti — visa ko speciali
stas? Minėtasis enkiklopedijos faktas pakankamai parodo, 
jog tai visai galima.

Atsimenate, kaip prof. Stančio ir dr. Venciaus, odon- 
tologų, liaurai tol mane neramino, kol pagalios įragino patį iš
dėstyti odontologiją mūsų boksininkui Sharkey‘ui pagerbti. Da
bar štai vėl man neleidžia užmigti — archeologo Tarasenkos 
liaurai.
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Tarasenka, matote, o gal ir ne jis; greičiau tačiau jis, ne 
prof, Aleksandro Eduardas Volteris, kažin-kada ir kažin-kur 
yra kaip ant delno išdėstęs pirmykštę kauniečių-sėslių vietą bu
vus Petrašiūnuose, tikriau, tame kulyje, no jų betariant, kurį 
padaro aplink juos Nemunas, o ne dabar sėdimajame Nemuno 
ir Neries santeklyje, Tarasenkai tai įrodė, o Tarasenka mums 
daugybė čia randamų akmens kultūros liekanų — titnago ske
veldrų; tų, taip sakant, akmeninių skiedrelių bedirbant akme
ninius visokiems galams kirvelius: šakaliams skaldyti, ugniai 
įskelti,o kaip-kada tai net meškai ar kits-kitam kaktai praskelti.

Aš pats Pažaislyje esu radęs visai dailų titnaginį padarėlį, 
tai negaliu su Tarasenka nesutikti principo klausime. Bet aš 
nestygstu džiaugsmu, kad jo archeologijos tyrinėjimus galiu pa
pildyti dviem svarbiom pataisom: 1, kauniečių-sėslių vietas pra
plėsti toli už Petrašiūnų,apimant visus Pažaislio miškelius; 2, ak
mens kultūros laikotarpį praplėsti iki-pat šių metų liepos 2 d., 
destis, iki Šv, Panelės Angeliškosios atlaidų ir net dar dau
giau.

Didelės būta archeologo Tarasenkos ir jam lygių neišma
nėlių klaidos, jiems dedant akmens kultūros galą į žalvario- 
kultūros pradžią. Aš sutikčiau su tuo, kad būtų kalbama apie 
šeduviškius, kuriems yra Raginėnų kultūra; bet kalbėti apie 
kauniečių-petrašiūniečių akmens kultūros galą, kai nėra jokios 
pradžios kitų kultūrų, yra visai nemoksliška. Tarasenka mano, 
užimponuosiąs mums tūkstančio metų skaičium, kurs mus ski
riąs nuo akmens kultūros. O Aigipto dinastijų kultūra, sakysi
me, kad ir dailėje, išbuvo nepasikeitusi bent kelius tūkstančius 
metų. Tai kokių čia dyvų, kad ir kauniečių akmens kultūra 
dar negavo galo ir neturi tendencijos pasikeisti Europos kultū
ra. Kai praeis dar du-trys tūkstančiai metų, tai ir apie tai pa
kalbėsime. Laiko gilybė tik garbės pagausina kauniečiams ir* 
leidžia jiems nemaža pasididžiuoti; ag turėti kultūrą, kad ir ak
mens, geriau yra, negu jokios neturėti.

Tos garbės dėliai kauniečius palaikykime pervien, kultū
ros ir etnografijos atžvilgiais, su petrašiūniečiais: juos itin glau
džiai susieja iki-pat šios dienos užsilikęs paprotys — šiukšlinti. 
Kuo šiukšlinti, esminio skirtumo nesudaro; senovės petrašiūnie
čiai šiukšlino titnagais, moderniniai kauniečiai tebešiukšlina po
pieriais, ryzais, kaulais, šukėmis etc,

Pažaislyje, gerai toliau už Petrašiūnų, aptiktas nepapra
stai didelis sluoksnis kauniečių čia paliekamų šiukšlių šalia 
titnagėlių degte padegė mane ilgesniam laikui atvykti čia į 
mokslinę ekskursiją, atydžiau ištirti akmens kultūros lieka
nas, neg tai yra padaręs pats Tarasenka, ir, be konstatavimo 
fakto, kad kauniečių akmens kultūra tebesitęsia, dar paieškoti 
davinių jiems apibūdinti ir įvertinti. Vadinas, vėl ėmė moksliš
kai niežtėti — šiuo kartu užsiimti archeologija, metus šalin Ii—
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teratūrą ir kitus galus, nieko bendra neturinčius su kultūra iš
viso. Į tai mane padirgino dar ir ta nemenka aplinkybė, kad ap
kurtęs niekam kitam virtau nebesugadlyvas.

Ekvipavimasis į ekskursiją.

Pažaislio pušynėlių, dalimi ir eglynėlių šiukšlynams tirti 
pasirinkau Sven Hedino metodę; tą, būtent, kurią jis taikė Ti
beto tyrimui; pirma bendrai pažinti tirtinąjį tereną; tirti gi, 
antrą kartą tesugrįžus, taikant tiesiai jau į pačias tirštąsias 
vietas.

Bendrai apžvelgęs Pažaislio šiukšlynus, sukrautus čia vi
sokiomis epokomis, nuo-pat ankstyvojo pavasario, per visą kar
štą vasarą ir iki pat vėlyvojo rudens, aš sumečiau grynai visam 
tam ištirti teksiant praversti nemažiau, kaip dvi-tris savaites, 
nepigiai išsiekvipavus. Pirmiausia reiksiant tam tikro tautiš
ko muziejaus gausiems radiniams sukrauti ad perpetuam rei 
memoriam, bolševikiškai sakant, v nazidanije buduščim poko- 
lenijam. Daugiau, žemaituko jiems suvežioti. Pagaliau decima- 
linių svarstyklių jiems susvarstyti. Bet tam tikros patalpos mu
ziejui visame Kaune neradau: senos daržinės vis tebėra gy
venamos, naujų namų vis dar permaža pristatyta; ypatingą mu
ziejų pastatyti tesvajojama to vieno buvusio švietimo minis- 
terio d-ro Jokanto. Žemaituku tuo tarpu vaikų išvažiuota aplink 
Europą pasivažinėtų. O kai decimalinėms svarstyklėms nusi
pirkti paprašiau tautiškąją valdžią subsidijos, tai ji man atkirto: 
pats susimanei, mūsų nesiklausęs, tai ir pasidaryk mūsų nepa
dedamas. Per ilgiausias derybas ir įrodinėjimus, kad ta ekspe
dicija duos nepaprastai gausių rezultatų didesnei pačios gi tau
tiškos valdžios garbei ir šlovei, pažadėt pažadėjo, o duot vis 
dėlto nedavė. O atostogos, atseit, dykiniavimo laikas, baigės; 
tai kas beliko daryti? Nusispioviau ir pasiskelbęs opozicijoje, 
kreipiaus pašalpos, bent patarimais ir praktika, į žinomuosius 
paneriu archeologus, populiariu vardu —skudurninkai, arba la- 
katninkai.

Tai ypatingai garbus ir naudingas Kauno municipaliteto 
konsorciumas, savaime susidaręs tais-pat tikslais, kaip ir mano 
— kontroliuoti paupin verčiamas šiukšles, idant su jomis ne
būtų amžinai apžerta kas-nors istorijai, ekonomijai ar šiaip-jau 
kultūrai naudinga ar bent visuomenei įdomu. Skudurninkų 
konsorciumas dabar jau virto luomu, tik jų prezidentas ne Alek
sandro Eduardas Volteris, o narys ne Kastas Jablonskis. Kaip 
fašistams fašija (fascia), taip archeologams-skudurninkams žen
klas ilgoka, blogai nugenėta lazda su įkalta į galą vinimi. Tuo 
iešmu, kaip čiuptuku. skudurninkai-archeologai rausinėja 
miesto šiukšlynus ir traukinėja iš jų visa, kas tik tęsias. Pasi
dirbęs tokį-pat iešmą-fašiją ir atlikęs praktiką, pasijutau pa-



— 294 —

Rankamai ekvipuotas kasinėti Pažaislio šiukšlynus, ir pasisam
dęs už pusę lito mandagų žydelį autobusninką, pasileidau į 
tolimą mokslo ekskursiją.

Bendroji Pažaislio kulio topografija.

Garsusis mūsų Nemunas, lenkams medžiagos juo nebe- 
plukdant, liko bedarbis; grynai grynas linksmai sau rieda nuo 
Rumšiškių-Vieškūnų; su dykinio ponaičio nonšaliancija ir 
panieka smarkiai aplenkia Mons Paeis—Patso kalną ir baigęs 
savo vingį ties Petrašiūnais. įteka tiesiai į Kauno tunelį.

Visas kalnagūbris palei Nemuną nuo Rumšiškių pusės ir 
jo galas šių dienų kalba, nebe Patso kalnas, tik Ramybės kal
nas, matyti iš senų senovės viliojo šen kauniečius-sėslius. 
Sėsliais naujojoje etnografijoje vadinami žmonės, mėgstą ilgė
liau ar trumpėliau pasėdėti kame aukštam kalnelyje, kame 
šviesioje miško aikštelėje, kame žalioje ūksmės vejelėje. Pa
žaislio kilpa, no prof. Hydropailos betariant, o no prasčiokų 
petrašiūniečių tariant, tiesiog — kūlys, visa to tiekia kaunie
čiams kiek tik nori.

Įvairumas nepasakomas. Čia metašimtės pušys bei eglės, 
čia vos tik pasodintos. Čia miško ilgastiebio rimtumas, čia jau- 
namiškio gyvumas. Čia tamsus tankis lyg tyčia paslaptims vy
kinti, čia Petrašiūnų šono plyna Sachara, kur valstybė viena 
ranka dyką plotą želdina, o antra ranka bombomis iš aeropla
nų vėl jį išdrasko. Kalniukais kuprotas, miškeliais barzdotas 
nuo pasaulio atskirtas eremas — tikra ramybės ir poilsio vie
ta. Tai tiesiog parkas-retenybė, nes žmonių dar nestilizuotas, 
destis, nepagadinta gamta. O švaru, kaip Švento Kazimiero Se
serų vienuolių sąžinėje. O sausa, kaip bankrutuojančio banko 
pinigų dėžėje. Miriadai skruzdėlių budriai čia saugo visą kraštą, 
kad nė nepasirodytų koks kirminėlis. Apie gyvatukus nėra ko 
nė minėti.

Taip tatai kalniukai pakalnėlės, daubos piliakalnėliai, 
romantiškos ūksmelės ir aikštelės, stebuklingo švelnumo regi
nys nuo kalnų Rumšiškių link, — visa tai viliojo ir tebevilioja 
mūsų Kauno sėslius čia, ne kame kitur sėstis ir pasėdėti, smil
teles pažarstyti, miško sakais pakvėpuoti, aikštelėse ratą pa
šokti ir... palikti savo buvimo kuo gausiausius pėdsakus. Pa
dirbėjęs dvi savaites nuo 9—1 ir nuo 3—6, vadinas, jei ne
klystu, po 7 valandas kasdien, aš pririnkau kauniečių akmens 
kultūros liekanų, lengvai sumetant:

1. Popiergalių apie 6 tonas,
' 2. ryzelių apie 3 tonas,

3. kaulų apie 1 toną,
4. daužyto stiklo apie 1 toną,

< . 5.kiaušinių kiautų apie 1/i tonos.
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Grįžimas iš Egipto
Iš Čiurlionies galerijos tautodailės rinkinio.

Viską ištyręs, surejestravęs, surūšiavęs, aprašęs, neturė
damas tam tikros patalpos, aš gavau kas dega sudeginti dau
giau, kaip 50 vietų, eiguliui nepajutus ir nė vieno karto nesu- 
stačius protokolo už pasikėsinimą valstybės mišką padegti ir 
jai nuostolių pridaryti.

Surinktoji gausi medžiaga patiekė man nemaža davinių 
apie akmens kultūros kauniečių būdą ir papročius. Įdėdamas 
tai į archeologijos mokslą, aš jaučiaus pilnai užmokėtas už tą 
sunkų savo darbą.

Ką man pasakė Kauno sėslių liekanos.

Pirmiausia popiergaliai. Jų daugiausia.
Popierių aptikau dvejopų, neskaitant grynųjų: spausdin

tų ir rašytų. Statistika iššifruotų tekstų rodo daugiausia pri-
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draskyta „Lietuvos Aido“ rūšies popierių; paskui seka „Lietu
vos Žinių“. Tai pareiškia vienokį jas vartojusių sėslių būdą, vie
nokio įtempimo tendenciją. „Ryto“ rūšies daug mažiau ir jų 
pėdsakai arčiau „Idišė Štimė“, kurios teaptikta vos atskiri 
egzemplioriai, taip pat reti, kaip „Dagens Nyheter“,

Bendra išvada. Pažaislio miškeliai lankyta sėslių lietuvių 
tautos; jie ir tegalima laikyti tikraisiais akmens kultūros ko- 
rifiejais. Jūdiejų Pažaislis beveik nelankomas: jų sėdima ki
tur; tai jiems netenka garbės pasididžiuoti akmens kultūra. 
Jūdiejų kultūros ženklai visi esą sukaupti A. Panemunės miš
keliuose, ten jie ir teks patyrinėti, kitą ekskursiją padarius.

Spausdintoji medžiaga randama daugiausia dideliais su
glamžytais gabalais ir visai švari. Galima drąsiai spėti akmens 
kultūros kauniečių spausdintieji popieriai vartota išimtinai 
antrajam apvyniojimui, ne skaitymui. Tai mums ir išriša pro
blemą tokio jų kultūros pastovumo; skaitymas modernina, iš
blaško, svetimas kultūras paperša. O tai pavojinga: naujosios 
nesusitvėręs, senąją paleisi ir liksi be niekur nieko.

Rašytoji medžiaga visa, be išimties smulkių smulkiausiai 
sudraskyta ir visai kitokiose geografinėse vietose pasėta. Kai 
spausdintieji didžiuliai gabalai zefiro ritinėjami po visą aikštę, 
rašytieji skuteliai kukliai glūdi pakrūmėmis. Bene bus tai ir šian
dien plačiai tebevartojamas Amūras paštininko rolėje: jis mėgs
ta viską pernelyg slapstyti, bet — tik akims apdumti, nes savo 
darbelius čia-pat aikštėn išvelka. Ko Pažaislyje galų gale bū
ta: komedijos ar tragedijos, ar ko vidutiniška — tragikomedi
jos, mums šios archeologinės liekanos nieko nepasako. Gilių 
dramų pėdsakus tepareiškia smulkiai, matyt, piktai, sudraskytos 
fotografijos, prieš-pat iškylant į Pažaislį padarytos Rotušės aik
štėje per penkias minutes. Kokia tema Šekspyrui parašyti 
klasinį vaikams pasidžiaugti veikalą! Gaila, kad jis į fotografi
jas nekreipė savo dėmesio.

Vidutinio didumo popierinės liekanos kuoaiškiausiai įrodo 
akmens kultūros kauniečių mista daugiausia papierosais ir 
saldainiais pigiųjų firmų. Šių liekanų pilni visi miškeliai, taip 
atvirosios vietų vietelės, taip paslaptingosios, ne tik sėdimosios. 
Gervės būdu, kur tik kauniečių žengiama, ten palikiojama trau
kimo ir čiulpimo liekanų, kad ir tolimųjų kultūrų žmonės jiems 
pavydėtų to pasilepinimo.

Daugiau, kaulai. Kauniečių kaulų nevalgyta ir jų čiučių 
nevalgyta. O gal tų čiučių akmens kultūros laiku dar ir netu
rėta prisijaukintų, kad visi kaulai iki šiol tebeboluoja saulėje.Su
derinus Pažaislio radinius su prieštvaniniais, lengva įsitikinti, 
jog kauniečių mista vištozaurų ir paršodontų mėsa; gyvulių, 
dar neišnykusių akmens kultūros periode.

Kiaušinių kiautai neduoda tikrų žymių, kieno jie dėti: 
vištozaurų, paršodontų ar Nemuno vėžlių, gyvūnų, šiandien jau 
išmirusių.
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Draskytų ryzelių, raikštelių, vatos plakų vartojimo klau
simas palieka atviras. Viena neabejotina, kad rastieji vaikų ko
jinių egzemplioriai, po vieną vis tos-pat kojos, pareiškia kau
niečių vaikų turėta tik po vieną kojelę; antros kojelės paskui 
dygta. Bent Pažaislio aikštelėse vaikų visai nebėgiota. Tai 
įrodo daugybė daužytų butelio stiklų. Inskripcijos ant šukių reiš
kia vienų butelių būta dirbama iš volto, kitų iš pilstytuvės me
džiagos. Tos medžiagos buteliams dirbti bėra vartojamos pačia
me Kauno mieste, kai Petrašiūnai stiklus jau iš smėlio dirbąs.

Nuvalius nuo šiukšlių Pažaislio mišką-parką, tą eremą 
pavargusioms miestelėnų sieloms, jis paliko liūdnas, dar ere- 
mesnis, nes jau be gyvybės pėdsakų. Niekas nebereiškia, kokių 
čia taborų stovima, ne, sėdima pavakariais ypač šventadieniais... 
Liūdna, nebejauku. Tad šitos paskaitos-apyskaitos tikslas, 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios ar antraip, buvo ir yra paleisti balsą 
į tuos kauniečius, kurie tebėra akmens kultūros epigonai, kad 
nesiliautų ir toliau šiukšlinę viešai lankomas vietas, kurios, no 
Turgenevo betariant, privalo žiljom pachnut, vadinas, (kiaulių) 
gyvenimu paduoti.

Amžiną ramybę šios žemės pavėsiuos ir su ja einantį nuo
bodulį gali rasti kai kuriuos miesteliuos, kur per ištisas dienas 
mažiausio triukšmo nekyla. Ten nei vežimas niekad neprabilda 
nei žmonių būrys susitelkęs neparėkauja. Paukščiai ir gyvuliai, 
amžino susnūdimo ir tylos apimti, kuičiasi negrįstoj gatvėj, sau
lės spinduliuos pasinėrę. Vidudienį čia taip tylu, kad pakelei
vis, netyčia į tą vietą užklydęs, tariasi patekęs į išmirusį už
kampį. Kurčiame tylume girdėti, kaip kitoj miesto pusėj baž
nyčios laikrodis iš lėto valandas skaito, kaip kregždės, aukštai 
pasikėlusios, suklinka, ir kaip pradeda niurzgėti prieš saulę 
užsnūdusios katės, kurias bemiegančias užklupo valkata šuva, 
liesas ir įdubusiais šonais.

Sakytum, kad žmonių čia visai nėra. Net vaikų nematysi. 
Bet tegu gatvėj vištos mirštamai išgąsdintos surinka, tuoj lan
ge pasirodys išblyškęs ir senatvės suraukšlėtas veidas. Giliai 
įdubusiom akim jis įsitikrins, ar negresia pavojus jo nedideliam 
turtui, sunkiai atsidus įkritusia krūtine ir vėl prapuls.

Kai tą dieną gatvėj kažkoks užklydėlis sudrumstė įpras
tą ramumą, viename iš sukrypusių langų pasirodė Abromas ir,
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prikišęs prie stiklo, pažiurėjo. Bet ne! Jis nežiūrėjo: juk ne
gali. žiūrėti akys, kurios jau ištisus metus šviesos nepažinojo.

Žingsniams nutilus ir sukiršintiem paukščiam nurimus, 
senis apgraibomis, atsiremdamas į sieną ir stalą, nusvyravo į 
lovą ir nusižiovavęs sukniubo į kietą migį.

Atsigulęs jis pakėlė prie veido išdžiūvusią ranką ir pa
glostė tingiai skruostus, žinodamas, kad neturi kur skubėti ir ko 
veikti, nes šiam gyvenime jam viena tebuvo likę — numirti. 
Abromas jautė, kad jis buvo senas, labai senas, kad amžius iš
sekino jėgas ir menka gyvybė diena po dienos silpnėjo ir nyko. 
Ilgi metai iš jo atėmė viską: stiprumą, draugus, sveikatą, pa
galiau — šviesą, dantis, plaukus ir atbloškė jį ties amžinybe 
apleistą, bejėgį, vienišą, išvargintą.

Ir dabar, glostydamas suvytusį veidą, matė, kiek daug 
raukšlių jame išsišakojo.

— Jau nė viena raukšlė netilptų, — pastebėjo sau jis ir 
atsiminė, kada ten, seniai seniai, ir jo gražaus būta.

Abromas pats nežinojo, ar jis nori gyventi ar mirti. Tik 
nuvokė, kad jei ir šauktųsi amžino pasilsio, — neprisišauktų: 
mirtis neskubėjo ir laukė, kol paskutiniai gyvybės lašai išgaruos, 
ir siela savaime paliks išvargintą kūną.

Taip jis gulėjo visą popietę. Krūtinė, dusdama ir švilpda
ma, silpnai gaudė orą, senatvėj, rodos, praretėjusį.

Ramu buvo, kaip požemy. Ir jis pamiršo, kad šalia jo eina 
gyvenimas, rūstus, nenumaldomas, su tūkstančiais gyvybių ir 
mirčių, slenka dienos su ramiais saulėtekiais ir liūdnais sau
lėleidžiais.

Gulėjo jis ten vienas, nepajėgdamas nei budėti nei snausti, 
kol išgirdo gatvėj daugelį žingsnių.

— Vakaras, — tarė jis sau ir nusistebėjo.
Vakaras! Kaip nuostabu jam darėsi, kad štai dabar jau 

vakaras. Jis pajuto kažkokį šviežumą, lyg būtų tai pirmas jo 
gyvenimo vakaras buvęs.

Ir visai netikėtai, be mažiausio noro į jo sąmonę įsibrovė 
mintis, sukelta girdėtų žingsnių, ir jis sumurmėjo:

— Darbininkai grįžta iš papirosų fabrikos. Taip pat ir 
pirkliai... Tuoj duktė pareis...

Pakėlęs galvą valandėlę klausė, ar neišgirs pažįstamus 
žingsnius.

— Ji visados paskutinė... — mąstė Abromas. — Šįryt 
norėjo likti ir mane slaugyti. Vargšė Rebeka, kaip ji turi dabar 
nuilsti... Bet neilgai. Aš tau, Rebeka, laimingesnes dienas su
rengsiu... Tai ji...

- Ir, pasirėmęs ant alkūnių, atlošė galvą laukdamas, kada 
prasivers durys ir ji įeis. Taip, dabar jis tikrai girdėjo žingsnius 
ties durim. Bet kas tai būtų, ar ko ji laukia, kad į priemenių 
nežengia? O gal kas svetimas ten sustojo?
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Štai vėl nauji, lengvi žingsniai toli girdėti. Iš eisenos pažino 
Rebeka. Matyt, pirmai jam tik taip pasirodę buvo, kad kas ■ 
vaikščioja.

Abromas išgirdo, kaip ją kažkas pasivijo. Moteriškas pri- 
buišo balsas tarė:

— Sveika, Rebe-eka,.,
Ji tylėjo,
— Kaip tė-ėvo sve-eika-ta?..
Ji tylėjo.
— Kaip laika-aisi?..
Jokio atsakymo,
— Ko dabar nešneki?! — sušuko piktai, jau nemikčioda

mas, pribuišas.
Bet ji tylėjo. Tada anas žmogus vėl prabilo nusižeminu

siu, beveik graudžiu balsu:
— Rebe-eka!,.,
— Ko tau reik pagaliau iš manęs?
— Ko man reik? Man reik, man reik, kad tu... aš noriu, 

kad, kad...
Po šio užsikirtimo staiga sprogo:
—...kad būtum man geresnė — to aš noriu.
— O ko dar? — pasityčiojo Rebeka. — Jei viskas, tai 

einu sau.
— Rebeka! — sušuko anas verksmingai, kaip mažas vai

kas, ir, matyt, mėgino prisiartinti prie jos. — Aš noriu dar, 
kad tu, tu, tu... u,u...

Ir jis kažką suunkštė. Kaip šuva. Jo balse buvo aistra.
— Šalin! — pasibjaurėdama riktelėjo ji.
Įšokus į priemenią užtrenkė iš lauko duris.
— Varlė, — pasakė garsiai sau ir įlėkė į kambarį.
Lengva, kaip vėjas, pribėgo prie lovos ir pabučiavo tėvo 

kaktą.
Po ilgos eilės klausimų jis pasiteiravo:
— Kas ten tave kalbino?
Rebeka ėmė juoktis.
— Jankelis, — atsakė ji ir pajuto, kad nesmagu jai buvo 

tas vardas ištarti.
Bijodama, ar tėvas nesuprato, jog ji varžosi, gėdinasi, no

rėdama išvengti tolesnių klausinėjimų, ji vėl šnekėjo:
— Jis pats nežino, ko jam reikia... Kvailys... Neturi darbo, 

tai...
— Kas? — paklausė Abromas, rodos, visai nesidomėjęs 

jos pasiaiškinimu.
— Kvailas, ir tiek. Neturi darbo, tai valkiojasi ir...
Bet susičiaupė, kad nereikalingas žodis neišspruktų, ir 

ėmė trūstis.
Ruošdama vakarienę pati nesijausdama ėmė galvoti apie 

Jankelį.
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Per jos sąmonę praėjo visas Jankelis: su kreivom ir 
laibom kojom , sudribusiu stuomeniu, panašiu į suglamžytą 
pūslę veidu, raudonom akim, šerių stambumo plaukais.

Vaikai jį šaukė varle.
Jis gyveno kitam gatvės gale ir neturėjo ko veikti. Tin

giniaudamas stovėjo per dienas lange ir skaitė praeivius. Taip 
jam dažnai teko matyti Rebeką, kurią paskui suėjo gatvėje, 
krautuvėlėje, šnekino, mėgino juokauti ir pagaliau, kai jam 
pasirodė, kad bus užtenkamai savo neabejotinus jausmus pareiš
kęs, pasiūlė jai šeimyninę laimę. Tai atsitiko gatvėje, paskubo
mis, su širdies drebėjimu ir atodūsiais iš jo pusės. Bet ji tik pa
sijuokė iš pasiūlytos laimės ir apsisukus nuėjo.

Jankelis liguistu įsivaizdavimu nenustojo vilties ir, kaip 
spardomas šuva, tikėjosi kada nors patekti į malonę žmogaus, 
kuris jį kankina.

Po vakarienės Rebeka sėdo siuvinėti ir dirbo, kol visai su
temo. Tada ji paklausė tėvo:

— Ar degsim žiburį?
— Tai vis kaštuoja.
— Miego dar nenoriu... Tegu būna, kaip norit.
Ji žinojo, kad jis — šykštokas. Bet ji gerai jautė, jog Ab- 

romas buvo labai teisingas žmogus ir jai pačiai nuolat priminė 
pirkėjų neapgauti. Jiem patiem teisingumas į gerą ėjo: kai
miečiai jų krautuvėlę mėgo ir daug pirko.

Rebeka ėmė galvoti, kad tėvas, būdamas neišlaidus ir 
atsargus, turėjo kiek pinigų sutaupyti. Ir nuostabu jai darėsi, 
kad jis niekados neužsiminė nė nedavė suprasti, jog turi ati
dėto turto.

Atsigulus ir negalėdama užmigti, ji, graži ir jauna, galvojo 
apie save, draugus, pažįstamus, seną tėvą ir jo pinigus ir Jan
kelį... taip, Jankelį. Ji mintyje kalbėjosi ir ginčijosi. Užėjus la
bai keistai, juokingai minčiai, Rebeka šypsojosi. Galvojo apie 
ateitį, kuri jai rodėsi sunki ir neaiški.

— Bet ne, — migdydamosi posmavo ji, — jei pasitaikys 
jis... Žinoma, turės būti jis... Gražus, didelis ir būtinai su rauk
šle tarpaky... Tai suteiks jam rimtą išvaizdą... Ir kažin ar labai 
jo bijosiu?... Bet ne... Jis bus galingas, bet nepiktas...

Naktį Abromą ėmė dusinti. Rebeka per miegus išgirdo, lyg 
kas ją šauktų.

— Ar jum, tėte, ko reikia? — paklausė ji, lovoj sėsdama 
ir bailiai akis plėsdama.

— Rebeka, Rebeka, mano dukrele, — sudejavo ligonis.
—Tėve! sušuko ji. — Tegu didysis Dievas jus saugo!
— Rebeka, jau šios nakties neišgyvensiu. Taip sunku 

krūtinėj... .
Ji pribėgus užsikniaubė ant tėvo lovos, uždėjo lanksčias 

rankas ant jo krūtinės ir ėmė gailiai kukčioti. Paskui, vis verk
dama, uždegė žiburį, atsisėdo ties Abromo galva ir nejudėda-
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ma žiūrėjo juodom akim į nykstantį kūną, kurį taip mylėjo. Ji 
kažko baisaus, neapsakomai didelio, galingo laukė ir ar iš bai
mės ar dėl nakties vėsumo visu kūnu drebėjo.

Aplinkui buvo tylu, kaip grabe. Tamsuma skverbėsi pro 
langus, pilna, baimės ir alkanų būtybių, kurios be galo didelėm, 
sykiu bailiom ir plėšriom akim godžiai žiūrėjo į pirkią, į žiburį, 
į ligonį, Rebeka ir taikstėsi kažką pagriebti, nusinešti į klaikią 
naktį.

Oras darėsi sunkus ir slėgė, kaip švinas.
Sienoj graužėsi kandis.
Bažnyčios laikrodis išmušė tris valandas.
Ilgai Rebeka sėdėjo drebėdama ir dienos laukdama. O 

rytai vis dar neraudo, ir naktis buvo ilga.
Bet Abromas sulaukė dienos. Su saule, rodos, jam paleng

vėjo. Jis net išgėrė kelis šaukštus pieno.
Apie pietus Rebeka atsiminė, kad turėtų pranešti apie 

tėvą broliui, gyvenusiam kitoj miesto pusėj. Ligonis snaudė. Jo 
sveikata buvo beveik tokia kaip vakar. Rebeka pagalvojo, kad 
ilgai neužtruks, ir ligoniui tuo tarpu ko blogo neatsitiks.

Ji išėjo. Ties savo krautuvėle patekėjo Jankelį. Pasukus į 
kitą gatvę pustekinė bėgo pas brolį. Ji ėmė gailintis, kad tėvą 
be priežiūros paliko. Stengėsi nusiraminti sakydama, jog Abro- 
mo sveikata, jai išeinant, buvo tokia, kaip ir seniau. Bet sun
kus nujautimas nesiliovė ją slėgęs, ir ji bėgo vis greičiau, kol 
ėmė dusti.
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Tuo tarpu tėvas gulėjo snausdamas ir nežinojo, kad duktė 
išėjus. Kai mieguistumas nuslinko, jam pasidarė gera ir lengva; 
Jis jautėsi, lyg pajaunėjęs. Bet ilgas gyvenimas buvo jį išmokęs, 
kad ligoniai prieš mirtį jaučiasi geriau ir net tikisi pasveiksią; 
Todėl jis visai nenudžiugo tokia permaina ir pakėlė galvą su
žinoti, kur duktė galėtų būti.

Abromas turėjo jai ką svarbaus pranešti, duoti paskuti
nius nurodymus savo kūdikiui ir palaiminti ją pirmiau, negu 
amžinai užsimerks jo nereginčių akių blakstienos. Tai, ką jis 
norėjo dukteriai tarti, turėjo būti didelė paslaptis, gal visą am
žių jo saugota, nes jis ėmė drebėti. Tik dėl tos vienos minties jo 
pajėgos vėl pradėjo sekti.

Tada jis išgirdo pas duris žingsnius ir ėmė šaukti pridusu
siu balsu:

— Aa, Rebeka...
Už durų kažkas susibeldė.
— Aš čia, — atsakė ir įėjo į vidų.
Kad Abromas būtų galėjęs matyti, jis būtų išvydęs prieš 

save ne Rebeką, bent Jankelį, kurs dukters nelaimei turėjo plo
ną, visai moteriška balsą.

—Ko stovi, vaikeli; prisiartink. Matai, jau mano valandos 
suskaitytos.

Abromas išgirdo sunkiai velkamas kojas ir tarė:
— Rebeka, pirmiau tavo žingsniai lengvi buvo, kaip stir

nos. Sielvartas pasunkino tavo pėdas.
— Taip, tėveli, aš labai daug kankinuosi, —kalbėjo mo

teriškas balsas.
Seneliui pasirodė, kad tai ne Rebekos balsas. Bet jo klau

sa buvo nusilpus, ir jis nedrįso teirautis. Kai pajuto prie lovos 
žmogų stovint, tarė:

— Rebeka, ar tu mylėjai mane?
— O, tėve, man širdis plyšta iš skausmo, — atsakė jam.
— Tai klausyk, — čia Abromas pajuto, kaip kažkas ties 

lova ant kelių parpuolė, — ką turiu tau pasakyti. Aš einu į 
tėviškę, į mūsų tėvų namus. Ir aš tau sakau: būk žmogus, o 
Jehova po ilgų metų atves tave į pažadėtąją žemę. Aš laiminu 
tave savo nuodėminga ranka.

Po tų žodžių jis valandėlę tylėjo ir sunkiai orą gaudė 
Tačiau jėgų įtempimas dar buvo neatslūgęs, ir netrukus Abro
mas galėjo toliau kalbėti. Jis tarė:

— Ir noriu, kad tavo vargo dienos nuo šiol baigtųsi. Per 
ilgus savo amžiaus metus, linkėdamas tau laimės, rinkau ir 
saugojau palikimą, kurį šiandie į tavo rankas sudėsiu. Nuo viso 
mano turto, kurį žmonės žino, raštus rasi skrynutėj po mano 
galva. Be jų, žmonės nežino...

Tai, ką norėjo pasakyti, buvo jam sunku ištarti. Balsas 
gerklėje užsikirto. Kada vėl galėjo kalbėti, paklausė:

— Ar žinai kaladę priemenioj? Ant jos malkas kirsdavau.
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— Žinau, — atsakė Jankelis, nors tas žmogus iš tikrųjų 
nieko nežinojo.

— Ji stipriai geležiniais lankais suveržta, lyg ne? — 
klausinėjo toliau ligonis. Jo balsas švelnėjo ir slaptu džiaugsmu 
virpėjo.

— Taip,
— O ar žinai, kodėl?

— Ne, tėve. Iš kur aš žinosiu?!

— Tai klausyk. Tos kaladės vidurys neturi medžio ir pri
pildytas aukso. Niekas nežinojo, kad aš ją dieną ir naktį saugo
jau, Tai palieku tau. Dukrele, vis dėlto pajėgiau išsaugoti. Gerai 
buvo paslėp...

Jis nebaigė žodžio, sukniubo, guoly ir pradėjo merdėti.

Jankelis pakilo ir išbėgo iš kambario. Kitam gatvės gale 
pastebėjęs Rebeką su broliu, pasuko už trobos ir per daržus 
pasiekė savo namus.

Rebeka rado tėvą be žado. Jis vis silpniau ir silpniau 
alsavo. Vakare, kai saulė ugnim užliejo pusę dangaus, Abro- 
mas mirė.

Praėjo kelios dienos. Sykį pas Rebeką Jankelis atsiuntė 
tarną, kad kaladę paskolintų. Jo, esą, sutrukus, dabar greit 
reikią malkų kirsti, ir jis neturįs ant ko.

Rebeka paskolino. Netrukus po to pas ją atėjo pats Jan
kelis, nešdamas naują kaladę.

— Dovanokit, kad naują grąžinu, — kalbėjo jis. — Bet 
ana sutruko ir buvo tik uosinė. Šita gryno ąžuolo ir daug ilgiau 
laikys.

Ta pačia proga jis Rebekai pasipiršo.

— Dabar gedžiu. Paskui gi, tikiuosi, tu nuo manęs atstosi, 
— atsakė ji.

Praslinko mėnesis. Jankelis mieste pradėjo statyti dviejų 
aukštų mūrą. Įrengęs namus, vedė turtingiausią miesto našlę, 
penkiasdešimt metų moterį ir ėmė greitai tukti.

Naujo turtuolio mūras stovi lygiai prieš Rebekos krautu
vėlę. Ji ištekėjo už paprasto žydelio ir, sėdėdama prie prekių, 
mezga jam kojines.

Jankelis išėjęs atsiremia į savo namų adveriją, žiūri į kitą 
gatvės pusę, sukinėja auksinę laikrodžio grandinėlę, atsaki
nėja lenkdamasis praeiviams į jų sveikinimus ir šypsosi.

O ar žino ir ar kada sužinos žmonės, ką slepia jo šypsnis?
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^dtoacčl G/lLonfier
Keliais žodžiais čia norim skaitytoją supažindinti su nauju 

,,Ateities“ bendradarbiu, aplankiusiu mus savo raštais iš pačių 
Prancūzijos pietų, iš Nicos. Tai Edward Montier, žymus prancū
zų pedagogas, liaudies apaštalas ir poetas.

Jis gimė Normandijoj. Baigęs 1890 m. gimnaziją stojo į 
universitetą, teisių fakultetą. Paskui advokatavo. Bet vien tuo 
nesitenkino. Jis prisidėjo prie šv. Pilypo Neri auklėjimo įstai
gos, o 1895 m. paėmė ją į savo vadovybę. Čia jam teko susidurti 
su liaudimi ir giliai ją pažinti. Nuo to laiko jis tampa liaudies 
apaštalu. Daug dėmesio kreipia į apaštalavmą jaunimo tarpe. 
Jo pastangomis buvo įsteigta „Pilypiečių“ sąjunga. Norėdamas 
meno atžvilgiu auklėti minėtos organizacijos narius, jis rašė 
scenai veikalus iš žymiųjų žmonių gyvenimo. Taip kilo jo ,,So
kratas“, „Šv. Augustinas“ ir kiti kūriniai.

Per visą tą laiką daug rašė iš auklėjimo srities. Galima 
paminėti šiuos jo veikalus: ,,Ant vestuvių slenksčio“, ,,Įvada 
į šeimyninį gyvenimą“, „Šeimyninis gyvenimas“ ir t. t. Taip pat 
parašė romaną „Jaunieji spiečiai“.

Iš visų Montier veikalų trykšta didelė žmonių meilė, pasi
tikėjimas ateitimi, šviesi graži jo siela, kuri užkrečia kiekvieną 
žmogų kilnumo pasiilgimu. Jo knygose jaunimas randa daug 
naudos sau.

Montier susidomėjo Lietuva ir jos jaunimu. Jis maloniai 
sutinka bendradarbiauti „Ateity“, „Židiny“, „Židiny“ (8—9 Nr.) 
skaitytojas ras daugiau žinių apie E. Montier p. E. Turausko 
straipsny, kurį mes čia trumpai atpasakojam. „Ateity“ gi dedam 
mums parašytus straipsnius, nuoširdžiai autoriui dėkodami.

E. Montier nesvetima ir poezijos sritis. Pirmas jo eilė
raščių rinkinys yra „L'Ideale jeunesse“, kuriam įžangą parašė 
garsus ano meto poetas Sully Prudhomme. Iš to eilėraščių rin
kinio gerb. autorius mums pats savo ranka nurašė vieną, kurį 
čia išvertę dedam. Skaitytojas gal dovanos už vertimo trūkumus 
ir tai, kad ne poetine forma išvertėm: norėjom geriau perduoti 
mintį, kuri yra gili, o iš antros pusės nesijaučiam sugebėsią tin
kamai vartoti poetines priemones. Štai tas eilėraštis:

Gyvenkim, mylėkim,
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus!

Katulas.
„Gyvenkim, Lesbia, mylėkim!“ Deja! Katulas mirė, 
Meilę pragyvenęs, Lesbijos apviltas;
Nė kiek nenumalšinęs geidulio, kurs jį graužė, 
Ir eilėmis savo sutiktą gėdą apdainavęs.
O tai dėl to, kad jis pamilo meilės šešėlį, 
Gyveno tik iliuzijų gyvenimu,
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Ir neskaisčioj taurėj, kur norėjo gerti, 
Per vieną dieną vynas tulžimi pavirto. 
Sūnau, gyvenimas tai nėr laisvūnų žaismas 
Ir ne ant jūrų kranto lenktyniavimas važėčiose, 
Ne garsios puotos, kur apsvaigsta protas, 
Ir netgi ne gražių eilių dvasia ir jų puikumas, 
■Gyvenimas — vaisingas kitų klestėjimui darbas, 
Gyvenimas — dorybė, pirmyn ėjimas, pastangos, 
Gyvenimas — prakilnių apaštalų veikimas, 
Kur sėja, be rūpesčių ateinančiu derlium. 
Sūnau, o meilė tai ne glamonėjimas, 
Netobulas, trumpalaikis, nesykį apgaulus, 
Tai ne staigi ir apgauli vilionė, 
Ar šaltas, tik gudriai jums duotas pabučiavimas. 
Netinka meilei ydos, kur suteršia viską, 
Ir ji nėr geismas, kur žūva vos tik įvykęs, 
Nė tuščias sapnas, kuriam pasineriam, 
Kuris ir meilę numarintų, jei ji galėtų mirti. 
Bet kas apims liepsnojančią ir jauną dvasią, 
Tą tikrą, džiūgaujančią meilę?
Jos žiedai — dorybė; jos rasa — išmėginimas. 
Kas rytmetis ji vis gražesnė kaip vakar dieną. 
Čionai jos niekas negali užgesinti sieloj, 
Galingos kaip pati mirtis, kantrios kaip Dievas. 
Meilės žibintas — tai liepsnų žibintas, 
Meilės žibintas — tai ugnies žibintas. 
Gyvenkime, sūnau. Laimė — tai gyvenimas. 
Bet nesiaurinkime jo vien šios žemės dienomis, 
Budėkime ten — ateityje begalinėje 
Ir dirbkime dabar pagal amžinybę. 
Mylėkime, sūnau, mylėkime! Bet su tokia galia, 
Kad neišsitektume žmoniškojoj meilėj, 
Kad mūsų siela pasiilgtų nemirštamos meilės, 
Kuri mums duotų jausti Dievą šiam pasauly. 
Gyvenkime, sūnau, mylėkime! Pats Kristus buvo 
Priėmęs žmoniškuosius norus, kad juos išaukštintų, 
Ir tik vienas Jis žino paslaptį, kaip juosius padaryti 
Drauge ir dieviškesnius ir mums artimesnius,

(Ištrauka iš knygos „Ideali Jaunystė“ su Sully Prudhomme įžanga).

Neturtingiausias žmogus, visas paskendęs sąžiningame 
darbe ir visada pasirengęs kitiems padėti, šviečia toliau ir švie
siau už visus atvirus ir slaptus pagyras, nors jie ir su ciesoriais 
bei ministeriais draugauja ir vien su generolais yra susigimi
niavę.
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aunuo menės
^dioacd oJllontiec

oaicimiio
Jaunuomene, stebėkis savimi! Jaunuomene, pajusk savo 

galią, pasiuntinybę ir gražumą!
Jaunuomenė tai lengvapėdiškumas, kartoja nevienas, 

prisiminęs garsų pavyzdį iš graikų gramatikos, ir, dangstyda- 
masis tuo pavyzdžiu, galvoja, kad nereikia visai dėmesio kreipti 
į jaunuomenę, kad jai užtenka, tylos ir paklusnumo. Paklusnu
mas tai vienintelė iš jo reikalaujama dorybė, ir tai tik pasyvus 
paklusnumas. Tuo įsakymu, nesirūpina nugalėti, bet tik apval
dyti arba sušvelninti, mažai nusimanydami, ar šita sistema ne
padarys iš jų sukilėlius ir veidmainius. Kai kurie noromis kar
totų Nerono žodžius: „Tegu jie manęs neapkenčia, bet tegu 
bijo!“

Kitados auklėjimas nežinojo kito metodo, kaip tik kraštu- 
tiniško autoriteto metodą, autoriteto paremto... autoritetišku- 
mu, ir žodis „tvarka“ varžė pastangas, veiklumą. Tokios jaunuo
menės, nenuosaikios ir triukšmaujančios, judėjimas drumsčia 
įvestą tvarką, gi nevienam įvesta tvarka reiškia gerą tvarką, 
atbaigtą tvarką, kurią paliesti būtų šventvagystė.

Panašių metodų skelbėjai neparodo, kad nusimanytų apie 
gerai pritaikintą psichologiją.

Visi susiartinusieji su jaunuomene — kalbėkime apie liau
dies ir buržuazinę jaunuomenę — greitai įsitikina — ir visai ne 
dėl. to, kad turi akis ir ausis ir ypač kad patys atsimena jaunuo
sius metus — jog gąsdinimas ir autoritetas be lankstumo nėra 
geriausia priemonė. Jeigu teisybė, kad baimė žino, kur išmin
ties pradžia glūdi, tai lygiai teisybė, kad meilė yra išminties 
vainikas. Pasitikėjimas yra nuo širdies raktas, o pasitikėjimas 
ne užmetamas, bet laimėjamas. Ką ten bedarytų ir kalbėtų, jau
nuomenė — širdies valdovė: ji tiki tik tiems, kurie ją myli.

Taip mokė XV a. Prancūzijoj įžymus kunigas, didžiulis 
teologas, nuostabus ir patvarus auklėtojas turtingos ir neturtin
gos jaunuomenės — Jean Gerson, Paryžaus universiteto rekto
rius, kuriam šiemet sueina penki šimtai metų nuo mirties. Ger
son rašė: „Ten, kur trūksta meilės, ką gelbės švietimas?“ Ūbi 
deest amor, quid proderit instructio?“

Aš sakau taip, kaip Gerson. Tikrai, nedera palikti jaunuo
menę savimyloje, bet nedrauskime jai teisėto išdidumo, tegu ji 
nusimano apie intimų savo gražumą, įkvėpkime jiems pasitikė
jimą savimi, tuo būdu palenkdami juos prie noro kilti vis aukš
tyn ir siekti gražius dalykus.

Ir reikia neužmiršti: jaunuomenė — tai ateitis, tai šalies 
galybė. Graikai, kaip sako Homeras, Hektoro sūnui, savo kuni
gaikščiui pavadino astyanax. Astyanax reiškia valstybės virši
ninką, kadangi vaikas iš tikrųjų yra miesto viršininkas.
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Būtybė, kuri savyje nešioja Tėvynės likimą, nusipelno, kad 
į ją žiūrėtų su pagarba ir kad ją pripratintų prie laisvės, kad 
jo nelaikytų prie virvės pririšto. Užuot jam skelbus nepasitikė
jimą savimi, reikia įkvėpti laimingą pasitikėjimą savo jaunais 
metais, reikia jam pasakyti, kad paties gabumai, palinkimai 
neina iš jo, tik iš Dievo ir kad tuo keliu jis yra Dievo prigimties 
dalininkas. Jis yra žmoniška ir regima dieviškumu monstranci
ja ir, nuosekliai, jis yra didis ir gerbtinas. Bet jei jis yra tokiu 
keliu didis, turi saugotis, kad nenupultų, jei jis tokiu keliu yra 
gerbtinas, turi pradėti pats save gerbtis, Šv, Augustinas sakė: 
Krikščionie, turėk nusimanymą apie savo vertybę“ — „Agnos- 

ce, Chrestiane, dignitatem tuam“. Mes galime sakyti: „Jaunuoli, 
turėk nusimanymą apie savo vertybę“.

Tu esi žmonijos gėlė! Tu esi žemės pavasaris, tavo galvoje, 
tavo širdyje, tavo gyslose glūdi krašto protinė, jausminė ir me
džiaginė ateitis.

Ne, tu nėši lengvapėdis, kurį blaško visi vėjai. Ne, tu nėši 
ištižėlis. Ne, tu nėši pastumdėlis, kitų vedžiojamas. Tu esi kaž
kas rimta. Suprask tai ir ruoškis prie to, kam tave Apveizda 
skyrė. Tavo vaidmuo yra be galo didelis ir jis neina iš žmonių; 
jis duos ko didžiausius padarinius tavo kraštui ir tau pačiam, 
atsižvelgiant, ar blogai ar gerai tu jį atliksi, vykusiu, ar netikusiu 
būdu. Tu nėši lengvapėdis: priešingai, tu didžiuliu svoriu nulemi 
ateitį.

Bet jei tu nėši lengvapėdis, tai neprisirišk prie lengvų 
daiktų, nenumok lengva ranka į gyvenimą, kuris plazda tavo 
gyslose, kurio tu esi valdovas, bet neturi teisės jo išnaudoti. 
Didžiulės perspektyvos atsiveria prieš tave, ypač šalyse, ku
rios dar tvarkosi ir kurios yra, taip sakant, pilnoje istorinėje,, 
arba demokratinėje jaunatvėje,

Niekumet Apveizda nebuvo geriau paruošus tau valandos; 
niekumet Dievas, panaikindamas senas įstaigas, kuriomis rėmėsi 
paliegusi Europa, neparodė panašaus pasitikėjimo priaugan
čioms kartoms.

Anuo metu, lygiai neramiu, 1830 m,, Lamartine, idealusis 
poetas, matydamas tą be galo didelį darbą, kurį reikėjo atlikti, 
rašė: „Moksli ir skaisti jaunuomenė su rimtumu eina pirmyn 
gyvenime: didžiuliai įvykiai, kurių liudininkė ji buvo, ją prieš 
laiką subrendino...“ Taip šita jaunuomenė, kurios dorybe ste
bėjosi Lamartine, numatydamas jos misiją, toli gražu neturėjo 
visų savumų, kurių šiandien randame visose šalyse tikroje ka
talikiškoje jaunuomenėje. Bet „Mąstymų“ poetas (—Lamar

tine. Red.) pabrėžė juose du savumus, kurie jam atrodė pasise
kimo sąlyga ir laidavimu,

„Moksli ir skaisti“ jaunuomene!
Tegu tai būna tavo obalsis, mūsų dienų jaunuomene, kuri 

netrukus pasieksi subrendimą.
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Tai tuo tu gali didžiuotis, šitą tu gali įvykdyti.
Lietuvos jaunuomene, kurios misija tikrai iš Apveizdos 

eina, priimk pasveikinimą iš Prancūzijos draugų ir ženk pirmyn 
moksliu ir skaisčiu keliu, išdidi ir savęs verta!

feclioacd oJHonfiec

ęPopiejius ic taika
Neseniai Vatikane Popiežius Pijus XI priėmė apie penkis 

tūkstančius moksleivių, atvykusių iš visų pasaulio kraštų ir 
priklausančių ko įvairiausioms tautoms. Jis jiems kalbėjo, kvies
damas susiartinti ir vieniems kitus pažinti. Čia yra tai be galo 
svarbus dalykas tautų susiartinimo atžvilgiu.

Visi žino, kad Popiežius Pijus XI nuosaikiai ir patvariai 
siekia paruošti tarptautinę taiką ir nusiginklavimą. Jis čia eina 
nuo amžių Bažnyčios paimta linkme. Nesileisdami į tolimas ga
dynes, tik atsiminkime Leoną XIII, kuris rėmė, kiek tik pajėg
damas, Haye'os konferenciją ir nesvyruodamas nusiuntė auksi
nę Rotą jaunai karalienei Vilhelminai, drauge turėjęs pasiten
kinimo išvysti savo delegaciją su džiaugsmu priimtą Haye'os 
kongrese. Gana tik atsiminit, kad Pijus X pasisakė laiminsiąs 
tik taiką, gana atsiminti, kad Benediktas XV, taip neišklausytas 
savo taikos platinimo veikime, liepė šauktis į Šv. Panelę, kaip 
į Taikos Karalienę, Regina Paeis, — žodžiais, kurie nėra nepa
žįstami ir Lietuvoje, arba Pijų XI, kuris siekė tuos pačius tikslus, 
ištisai krikščioniškus ir katalikiškus, nes katalikas reiškia vi
suotinį (universalų). Jis tą darbą varo visose srityse—idėjų srity
je, su tokiu pasiryžimu dirbdamas prie bažnyčių suvienijimo, aiš
kiai remdamas reikalą kunigų kilusių iš vietinio krašto misijų 
šalyje, — veikimo srityje, prisidėdamas prie visų darbų, kurie 
kelia tautų susiartinimą. Tačiau jis moka nenusileisti pama
tiniais dogmos ir dorovės atžvilgiais. Bet taip pat galėjome ma
tyti, kokiu būdu jis pasirašė su Italų valdžia Laterano sutartį — 
pasitenkino mažiausiu žemės plotu, galinčiu jam duoti reikalingą 
apsaugą, tuo duodamas pavyzdį nesusidomėjimo medžiagine ge
rove. Skelbdamas tautoms meilę teisybėje, kaipo priemonę gin
čams spręsti, jis norėjo pats parodyti aukščiausią pavyzdį, pir
mas atleisdamas Italijai, kuri jį nuskriaudė savo pirmatakų as
menyje. Nenusileisdamas principuose, jis sugebėjo susitaikinti 
praktikoje.

Ir nesiliauja jis dirbęs taikos darbą. Geresnio kelio jis ne
galėjo rasti, kaip kad vienydamas jaunuomenę: juk tik per 
jaunuomenę ateis susitaikinimas. Negalima reikalauti, kad vis
ką pamirštų tie, kuriems patiems teko karą perkęsti. Būtų tai 
nesiskaitymas su psichologija. Bet būtų nedora laikyti ateityje
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jaunuomenę brolžudiškuose sumetimuose. Tai dėl to jau prieš 
kelerius metus Pijus XI sušaukia į save visų šalių pasauliškąjį 
jaunimą, ir drįso jiems kalbėti apie prakilnų bei tikrą Interna
cionalą, kuriuo yra katalikų Bažnyčia,

Po pasauliečių Pijus XI kreipėsi į dvasininkus. Šis gestas 
logiškai eina iš pirmojo. Tai tenka su dėkingumu sveikinti, Dau- 
gausia taikos darbe gali padėti dvasininkai. Šis taikos darbas

Edward. Montier

negali vykti tarp ištižusių ir žemų žmonių: priešingai, jis rei
kalauja iš jaunųjų, kad jie psiryžtų ir įdėtų daug energijos, at
sidėjimo ir takto, kad už nieko neužkliūtų, nieko pergreit nepa
darytų ir pirmiausia patys mylėtų tą taiką, kurią jie imasi sklei
dei savo aplinkumoje. Lietuvių jaunimas pasidarys sau garbės, 
padėdamas popiežiui jo taikos darbe, tarp žmonių ir tautų.
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MJ o kiečių
€>idukeoičiusf

mokyklose
1. Vokiečių mokyklose.

Pereitas atostogas perleidau Berlyne — mokiausi. Kaip 
keista. Dar prieš keletą savaičių, kai įeidavau į klasę, moki
niai atsistodavo. O ir aš juos ištisas valandas kankindavau. 
Šiandien aš pats sėdžiu suole ir kramtau pieštuką. Dienos kar
štos. Kai kurių mano draugų net veidai rasoti. Stengiuosi 
įtempti savo smegenis, kad viską atsiminčiau, ką mokytojas 
aiškina. Bet jau ne tie laikai. Vokiečiai beveik teisingai pa
stebi, ,,ko Jonelis neišmoko, tai Jonas niekuomet neišmoks“. 
Kad sutaupytume daugiau laiko, jungiame dvi pamokas į vieną. 
Kai aiškinami nauji dalykai — nieko, bet kai kartojami jau ži
nomieji, tai iš nuobodumo nors mirk.

2. Laivas ore.
Vieną labai karštą dieną sėdim klasėje ir žvairuojam pro 

langus. Po pat mūs langais universiteto sodelyje sėdi žmonės ir 
šnekučiuoja. Pamokai, rodos, ir galo nebus. Staiga visi žmonės 
ima skubėt iš sodelio į gatvę. ,,Cepelinas lekia! Eime ir mes 
pažiūrėti!“ sušunka kažin kas. Mes to tik ir telaukėm. Prote
kine puolam į gatvę. Bėgu ir aš. Gatvėje pilna žmonių. Tram
vajai ir automobiliai sustabdyti. Ant autobusų susilipę žmonės. 
Kai kurie su fotografijos aparatais. Viršuj miesto, nelabai auk
štai, plaukia didelis plieno spalvos laivas. Jis daug gražesnis, 
kaip iš fotografijos buvau jį įsivaizdavęs. Cepelinui le
kiant per mūsų galvas, minia pradėjo šaukti, mosuoti skarelėmis 
ir kepurėmis. Atidavę cepelinui pagarbą, vos už pusvalandžio 
susirinkom į klasę. ,.Rytoj atlankysim pradžios mokyklą. Pa
mokų nebus“, paskelbia mokytojas. Šią žinią sutinkam džiaug
damiesi.

3. Vokiečių mokykloj.
Rytojaus rytą skubam į nurodytąją mokyklą. Įeinam į 

didelį kiemą. Kiemas pilnas vaikų. Tik klega, tik maišos. Iš 
mažyčių būrio išsikišę baltos mokytojų skrybėlaitės. Mažieji 
grupuojasi apie mokytojas, trauko jas už skvernų, kabinėjasi. 
Didesnieji pešdamiesi ir stumdydamiesi grūdasi į klases. Vo
kiečių pradžios mokyklose mokomi vaikai 8 metus ir išeina 
kursą beveik lygų mūsų keturklasės vidurinės mokyklos.

Mus nuvedė į vieną vyresniųjų klasę. Amžiumi ir išsila
vinimu ši klasė lygi mūsų gimnazijos trečiajai klasei. Prasideda 
pamoka. Mokiniai susėda aplink stalus, kurie sudaro ketur
kampį. Šioj mokykloj mokiniai naudojasi didžiausia laisve.
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Vienas sėdi kėdėj atsilošęs, kitas guli ant suolo įsirėmęs 
smakrą į sukryžiuotas rankas. Mokiniai skaito namie parašy
tus rašinius. Kai kuris perskaito savo darbą, kiti kritikuoja. 
Pamokai vadovauja du mokytojai. Vienas pirmininkauja, ant
ras renka iš mokinių darbus, juos peržiūri ir grąžina atgal per
skaityti, Rašinėliams temos nepaskiriamos. Kiekvienas gali 
rašyti, ką tik jis nori. Pirmasis pradeda skaityti kokios vie
nuolikos metų berniukas rašinėlį „Bums“,

4. Autoriai ir kritikai.

— Aš einu gatve. Ties gatvės kampu susitinku su nepa
žįstamu žmogum. Staiga žmogus krinta į žemę. Prie jo susi
renka daug žmonių. Atvažiuoja sanitarų automobilis. Sani
tarai pakelia žmogų nuo žemės. Iš jo burnos teka kraujas. Įkė- 
lę žmogų į automobilį sanitarai nuvažiuoja. Minia skirstosi į 
visas puses.

Paskaičius rašinėlį, prasideda kritika. Vieni sako, kad 
rašinėlis labai geras, kiti, kad visai menkas. Rašinėliui vieni 
prikiša, kad jumoristiškas pavadinimas nesutinka su rimtu turi
niu, kiti sako, kad jis iš viso yra be turinio, treti — kad jam 
trūksta aiškumo, ,,Mes nežinom“, karščiuojasi vienas, vos už- 
keliąs ant stalo nosį ,,vyras“, ,,kodėl aprašytasis žmogus par
puolė: ar jis buvo girtas, ar apalpęs? Aprašytas tik parpuo
limo faktas, ir tai neaiškiai. Aš randu, kad šis darbas yra be 
turinio ir todėl nekam tikęs“.

Karščiuojasi ir rašinėlio gynėjai. Jie sako, kad rašinėlis 
yra geras. Aprašytas nepaprastas įvykis. Aprašymas vaiz
dus. Autorius neminėdamas nė žodžio apie savo išvidinį per
gyvenimą jį puikiausiai atvaizduoja. Kad autorius neparašė 
žmogaus parpuolimo priežasčių, tai esąs jo dalykas. Po ilgų 
ginčų nedaromos jokios išvados, ir einama prie kito rašinėlio. 
Skaito tokio pat amžiaus mergaitė: „Kaip aš nepaklausiau te
tos?“

— Aš sėdėjau savo kambarėlyje ir žiūrinėjau paskolintą 
paveikslėlių knygą. Klausau — teta šaukia iš virtuvės: „Mary
te, Maryte! atnešk iš rūsio bulvių!“ Aš apsimetu nieko negir
dinti ir pasislepiu už krosnies. Teta praveria mano kambario 
duris. Kambarys tuščias. Aš sulaikau kvėpavimą. Pasižval
gius teta mano, kad manęs nėra kambary. Girdžiu, kai ji už
daro duris ir paėmus ragažę leidžias į rūsį. Išlendu iš užkros- 
nies. Ar aš gerai padariau?

Šis rašinėlis visų pripažįstamas geru. Primetama tik, 
kad pabaigoj pridėtasis pamokymas esąs visai nereikalingas. 

Kitas tos pačios mergaitės rašinėlis: „Kaip praleidau ato
stogas“ visų peikiamas. Mat, ji aprašo be galo puikią vasarą, 
kada jai buvo be galo linksma, kada be galo gražiai čiulbėjo 
lakštingala ir t, t. Vienas berniukas sako, kad autorė imasi ne-
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išpildomo uždavinio — aprašyti džiaugsmo ekstazę, kurią gali
ma tik pajausti. Visi trys rašinėlio puslapiai be nuostolio gali
ma sutraukti į šį sakinį: ..Man per atostogas buvo be galo 
linksma".

Pamokos pabaigoje dar mus gerokai prijuokino mažiau
sioji mergaitė savo rašinėliu „Kaip ritosi viščiukai". Jame la
bai vaizdžiai aprašė piktą pereklę, šlapius pypiančius varliukus 
ir bučkius jau išdžiūvusiems paukščiukams į snapelį.

5. Mokytojui kimba į ūsus.

Šį rašinėlį perskaičius, baigėsi pamoka. Mokiniai vieni 
traukė iš suolų „buterbrodus", kiti kibo mokytojams į skver
nus, užduodami jiems įvairiausių klausimų. Mažieji berniukai 
ir mergytės net ėmė kibt mokytojams į ūsus ir rangytis ant pe
čių. O rėkia, tai kiek tik jų mažos koserės išneša. Jei mes jų 
ko paklausiam, jie liaujasi išdykavę ir mandagiai mums atsako. 
Popieras nuo buterbrodų ir kitokias šiukšles tuojau sumeta į 
šiukšlių dėžes. Dėl to klasėse ir koridoriuose labai švaru.

Po pamokų apžiūrim mokyklą. Be klasių yra dar fizikos, 
gamtos ir darbelių kabinetai, biblioteka ir prausiamasis kam
barys su maudyklėmis. Apžiūrėję mokyklą, skubam namo. 
Vyresnieji berniukai mus palydi ligi tramvajaus stoties, pasako
dami mums apie savo mokyklą ir gerąjį dėdę Jensen, šios mo
kyklos direktorių.

6. Mokykla po grynu dangum.

Vėliau teko aplankyti Berlyno miško mokyklas. Jų yra 
dvi: pradžios mokykla silpniems ir liguistiems vaikams ir gim
nazija. Kai kurios pamokos būna visai po atviru dangum. Mo
kytojas sėdi ant kelmo, o mokiniai lyg viščiukai aptupia jį iš 
visų pusių. Kitos pamokos būna tik po ant kuolų pastatytu 
stogu. Šios mokyklos žiemą noroms nenoroms turi lįst po sto
gu. Dėl to yra ir mokyklos namai, Juose atliekami ir vasarą 
rašomieji darbai. Miško mokyklos žemės plotas aptvertas 
tvora, o viduj prie takelių prisėta ilgos lysės gėlių. Be nuolati
nių miško mokyklų, kai kurios Berlyno mokyklos padaro mė
nesines ekskursijas į kaimą. Čia okupuoja kokio dvarelio rū
mus, juose mokos ir gyvena. Šios ekskursijos, be didelių ne
patogumų, turinčios daug auklėjamosios reikšmės, nes bend
ras gyvenimas mokinius labiau suartinąs.

Ištikus kokiam nors sielvartui, kada žmogus norėtum vi
sai nusiminti, ir toks blogas ūpas tave apninka, kad tiesiog ne
sitveri savame kailyje, greit reikia pamąstyti apie visus tuos, 
kurių gyvenimas daug daug liūdnesnis už mūsų, kuriems visi 
dangaus žiburiai, rodos, yra užgesę. Foerster.
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oHloiife
J'T. ^Kučinskas

(2assino
Apvaizda per amžius budi ir rūpinasi žmonijos laime bei 

gerove. Kada žmoniją ima spausti kokios nelaimės, kada ji ima 
klaidžioti tamsybėse, Apvaizda siunčia jai ir išgelbėjimo spin
dulį, Krikščionybės istorijoje randame daug pavyzdžių, kurie
šitą Apvaizdos budrumą patvirtina.

Kitados galinga Romos im
perija ėmė griūti. Pati griū
dama dar atkakliai kovojo su 
naujai besiplatinančia krikš
čionybe. Toje kovoje stab
meldiška Roma pati save par
baigė — kirkščionybė laimėjo. 
Ji ne vien kovą laimėjo, bet 
net uoliai ėmėsi saugoti Romos 
kultūros palikimus, kuriuos 
pasikėsino sunaikinti barbaro 
germano ranka. Ir štai, vietoj 
griūvančios žiaurios galybės 
atsiranda nauja, meile persiė
musį, kūrybiniais metodais ap
sišarvavusi jėga. Toji jėga ry
žosi barbarus griovėjus pa
jungti kultūros kūrimo darban. 
Šitokiam darbui Bažnyčia tu
rėjo panaudoti pačias kilniau
sias širdis, pačius didžiausius 
žmones. Tokių Bažnyčia sura
do atsiskyrėlių (eremitų) tar
pe, Atsiskyrėliai sukūrė vie
nuolijas, iš jų padarė milžiniš
kas dvasios tvirtoves.

Krikščionybės istorija Ap
vaizdos rūpestingumą dar la
biau parodo vėlesniais laikais. 
Kai įsigalėjo simonija ir dvasi
ninkai nupuolė, Apvaizda įkvė
pė mintį įkurti kliuniečių orde- 
ną; kai ėmė plisti erezijos, 
prabanga ir ištvirkimai — 
prieš juos stojo pranciškonai 
ir domininkonai; kai atsirado

Nukryžiuotasis.
Iš Ciurlionies galerijos 

tautodailės rinkinio.

reformacija — Apvaizda pa
šaukė jėzuitus. Taip visą laiką kovojanti Bažnyčia (ecclesia mi- 
litans) vis gaudavo ir gauna naujų vadų, kurie parodo,, kad Die
vas savo vaikelii} neapleidžia.
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Šiais metais suėjo keturiolika šimtų metų, kai įsikūrė vie
na pirmųjų tokių dvasių tvirtovių. Šitoji tvirtovė — tai benedik
tinų vienuolija. Ji atsirado kaip tik tokiu laiku, kada kultūrin
gos Romos valdovais pasidarė barbarai germanai. Benediktinų 
atsiradimas yra labai surištas su vieta, kuri vadinama Monte 
Cassino.

Monte Cassino yra Caserta provincijos (senovės Neapolio 
karalystėje) kalnas, turįs 519 metrų aukščio. Stabmeldžių lai
kais čia buvo Apolono šventykla. 529 metais šitos šventyklos 
griuvėsiuose šv. Benediktas įkūrė vienuolyną. Šv. Benediktas, 
(480 — 543), kilęs iš Nursijos, mokėsi Romoje. Besimokydamas 
pamatė savo draugų ištvirkimą ir iš Romos pasitraukė į tyrus. 
Tyruose jis vedė žiaurų gyvenimą, kol jį tenai užtiko ir parga
beno į Vicovaro vienuolyną. Čia jis įvedė griežtą drausmę ir 
tuo ėmė nepatikti kitiems broliams. Per vienerius pietus, kaip 
pasakoja padavimas, Benediktą norėję nunuodyti ir įpylę į vyno 
taurę nuodų. Kai savo nuolatiniu papročiu Benediktas peržeg
nojęs taurę, ji subyrėjusi į šukes. Tada Benediktas išėjęs iš Vi- 
covaro ir apsigyvenęs Monte Cassino, kur įkūręs savo vienuo
liją. Taigi benediktinų, viduramžių auklėtojų lizdas yra Mon- 

* te Cassino, Ten savo amžių pabaigė Benediktas ir jo sesuo 
Scholastika, įkūrusi savo vienuolyną.

Monte Cassino vienuolyną 589 m. apiplėšė longobardai. 
Benediktinai pabėgo Romon. 720 m. Grigalius II vėl atstatė 
vienuolyną. Į šitą vienuolyną stojo daug diduomenės, kurių 
tarpe buvo ir Karlomanas (frankų Pipino Trumpojo brolis). 884 

:m. vienuolyną sunaikino saracėnai, 1030 m. vėl atstatytą sugrio
vė normanai. 1294 m. pop. Celestas V juos prijungė prie celesti- 
nų vienuolyno, bet jie greitai atgavo savo vardą. 1339 m. vie
nuolyną sugriovė žemės drebėjimas. Jį vėl atstatė pop. Ur
bonas V. Tokiu būdu per amžių bėgį vienuolynas daugelį kartų 
buvo nukentėjęs, bet vis atgydavo. Napoleono brolis Juozapas 
Bonaparte 1807 m. atėmė turtus ir uždarė vienuolyną, bet 1815 
:m. vėl atgaivintas. Italiją bevienijant 1867 m. buvo sekuliari
zuoti (atimti) M. C. vienuolyno turtai. Vienuolių čia liko ne
daug. Šiais metais M. C. vienuolynas šventė keturiolikos šimtų 
metų sukaktuves, ir italų valdžia gausiai jį apdovanojo. Monte 
Cassino papėdėje susikūrė miestelis. M. C. benediktinai dabar 
išlaiko seminariją ir licėjų (gimnaziją).

Monte Cassino turi didelę biblioteką iš 40.000 tomų, ar
chyve turi apie 500 inkunabulų (pirmųjų spausdintų raštų), apie 
1750 rakraščių (visokių dokumentų ir veikalų), kurių tarpe yra 
ir Dantės ,.Dieviškos Komedijos“ rankraštis. Vienuolynas turi 
paveikslų galeriją, turi gražią 1727 m. statytą bažnyčią, papuoš
tą bronzos durimis, kurios nulietos Konstantinopoly XI šm. 
Bažnyčia turtingai išpuošta marmuru, mozaika ir freskais (gipsi- 

:niais pagražinimais)*).
*) Žinios imtos iš Įvairių (rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų) enciklopedijų.
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Benediktinų vaidmuo istorijoje yra labai didelis. Jie pir
mieji ėmė platinti krikščionybę vidurio ir šiaurės Europoje. Jie 
organizavo ir visur palaikė mokyklas, vedė visur pavyzdingą 
ūkį ir mokė žmones ūkininkauti. Jie organizavo senovės kny
gų nurašinėjimą ir išsaugojo klasikų raštus. Jie įkūrė Salerno 
mieste aukštą medicinos mokyklą ir ją vedė nuo VIII iki XIV 
šm. Jie davė bažnyčiai daug gerų popiežių, katalikybei mokytų 
teologų, o pasauliui žymių mokslininkų. Jie, benediktinai, bu
vo viduramžio švietėjai, auklėtojai ir doros skelbėjai. Ir šiais 
laikais benediktinų vienuolija yra paplitusi po visą pasaulį. 
Ypač sėkmingai jie dirba pietinėje Amerikoje ir Afrikoje,

Niūrios Monte Cassino sienos saulėtoje Italijoje davė pra
džią milžiniškam darbui. Tų sienų prieglobsty per keturiolika 
šimtų metų išaugo daug dvasios galiūnų. Reikia tikėtis, kad Ap
vaizda per ateities amžius kariaujančiai Bažnyčiai dar daug iš
ugdys narsių kareivių.

4 suteikiau inirifeai
1. Kan, J. Tumas — Vaižgantas. (Jo 60 metų amžiaus su

kaktuvėms), Kas betikėtų, pirmą syk išvydęs kan. J, Tumą, kad 
jis šiemet jau švenčia 60 metų amžiaus sukaktuves. Nepapras
tas judrumas, karštas ir gyvas temperamentas, neleidžiąs jam 
niekumet vienoj vietoj sustingti, — charakterizuoja jį kaip jau
ną savo dvasia. Jei ne baltitelaičiai sidabro spalvos plaukai, tai 
kai kas gal panorėtų kan, Tumui skirti pusamžio metus. O šian
die jis jau yra perkopęs tą ribą ir gerokai palypėjęs aukštyn. 
Nežiūrint to, ir dabar, kada jis pradeda skaityti septintą 
dešimtį metų, būtų ’ neteisinga priskirti prie tų „senių 
— dėdžių“, kurie, į viską ranka pamoję, nori pasilsėti. Ir po tie 
kos kovų ir darbo metų Jubiliatas atrodo jaunas, lygiai švais
tąs į visas šalis energiją, kaip kad švaistė bekovodamas už spau
dos laisvę. Jis toks pat entuziastas, mokąs ypatingai kuo nors 
susižavėti, kupinas sumanymų ir užsimojimų. Dėliai tų asmens 
ypatumų ir gyvo talento, žėrinčio gausinguose jo raštuose, kan. 
J. Tumas yra įgijęs nepaprastą populiarumą ir pagarbą net ir 
tarpe tų, su kuriais jam teko kovoti idėjiniu atžvilgiu.

Sukaktuvių J. Tumo — Vaižganto data yra rugsėjo 21 d. 
(naujuoju kalendorium — rugs. 8 d.). Tą dieną 1869 m. jis yra 
gimęs Milaišių sodž., Svėdasų par., Rokiškio apskr. Gimė šven
tadienį, švenčiausios Panelės gimimo dieną, — ir tas nulėmė 
jo gyvenimo kelią: dievota motina jį paskyrusi tarnauti 
Dievo Motinos garbei. Baigęs Dinaburgo realinę gimnaziją, 
1888 m. jis jau Kauno Dvasinės Seminarijos auklėtinių tarpe. 
Seminarijoj būdamas pasireiškė kaip susipratęs lietuvis. Daug,
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žinoma, prisidėjo prof. Kaz. Jaunius, mokęs savo klausytojus: 
moksliškai pamilti lietuvių kalbą. Seminarijoj jis pradeda pirmus, 
žingsnius publicistikoj, aktingai bendradarbiaudamas „Apžval
goj“. Pasirašinėdavo Juozapo iš Popšutės slapyvardžiu.

Seminarijoj būdamas suserga džiova. Dėl to turi kurį laiką 
pertraukti darbą ir vykti namo, į kaimą. Pagijęs ir grįžęs prie 
mokslo, jau kitaip nusistato... „daviau sau garbės žodį nebepa- 
imti plunksnos, viešai nebekelti balso, kol nepradėsiu savisto
viai jausti, protauti ir veikti visuomenėje“*) Tą žodį ištesėjo ir 
rašinėti į „Apžvalgą“ tepradėjo tik 1895 m„ pasirašydamas. 
Vaižganto slapyvardžiu.

1893 m. baigus seminariją ir įsišventinus į kunigus, prasi
deda Tumo gyvenime nuolatiniai kovų ir neramumų metai. Pir
mutinė jo kaip kunigo stotis buvo Mintauja, kur paprastai bū
davo „tremiami“ karštesnio temperamento kunigai. Po 2 metų,, 
susikirtęs su kitais Mintaujos kunigais dėl tautybės, buvo per
keltas į Mosėdį. Dabar Tumui atsidarė plati veikimo dirva. Susi
žinojęs su sėdinčiais Kretingos vienuolyne kunigais, pasaulinės; 
valdžios nubaustais už tautinį darbą, 1896 m. jis pradeda leisti 
„Tėvynės Sargą“, Tais laikais redagavimas tai ne dabar: redak
torius visą „redakciją“ turėjo nešiotis su savim, kur nors užan
tyje, kad nepastebėtų, kam nereikia pastebėti.

Vis dėlto buvo pastebėtas, kad dirba tautinį darbą. Admi
nistraciniu būdu už tai buvo nuteistas ištrėmimui, tačiau šio 
sprendimo nepatvirtinus aukštesnei vyriausybei, gavo tik persi
kelti 1898 m. į Kulius. Čia redaguoja mokslo ir visuomeninio gy
venimo žurnalą „Žinyčią“, Tam laikotarpiui priklauso pirmieji 
jo bandymai diliosios literatūros srityj — keletas komedijėlių.

1901 m. keliamas į Micaicius, dar menkesnę vietą. Toli
mesnis Tumo kelias veda į Vadakčiukų bažnytėlę. Dėl nelega
laus literatūros platinimo ir čia negalėjo ramiai pabūti: skundai, 
kratos, vėl teisiamas ir, pagaliau, atimamos teisės būti kada nors 
klebonu. Nuolatiniai susikirtimai su administracija nė kiek ne
pakirto jo ūpo dirbti visuomeninį darbą. Užeina 1905 m., užkūrę 
nevienam maištingumo dvasią, — ir Tumas visu karščiu daly
vauja Vilniaus Didžiojo Seimo organizavime, o vėliau jo priimtų 
rezoliucijų realizavime.

Tolimesnis iškėlimas nubloškė Tumą į Miškinį — Ščodro- 
bovą, ten po trijų mėnesių suimamas ir ištremiamas iš Panevė
žio apskrities. Vėliau (1906 m.), kai kurių kunigų raginamas, 
stojo darbuotis prie inž, P. Vileišio „Vilniaus Žinių“, o joms su
stojus būna beveik 3 metus „Vilties“ dienraščio faktinuoju re
daktorium.

Čia tai jo gausiausi publicistinio veikimo metai. Bet dar 
nematyt „Pragiedrulių“ autoriaus, tam reikia ir sąlygų gerų, ir 
laiko ir, pagaliau, šviesesnio nusiteikimo. Ir tik tada, kai išsike-

*) Doc. J. Tumas Apžvalga ir apžvalgininkai, 52 p.
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lia Laižuvon, daugiau randa laiko atsidėti grynajai kūrybai. Ra
šo „Ten gera, kur mūsų nėra“ — įspūdžius iš Amerikoj apsi
lankymo, o po to ir visai įsismagina: siuntinėja beletristinius 
dalykus ,,Rygos Garsui“, ,,Vairui“, ,,Vaivorykštei“. Didžiojo ka
ro atspindžius atmuša savo „karo vaizduos“.

1914 m. kviečiamas į Rygą, į „Rygos Garso“ redakciją, o 
po pusės metų į Petrapilį, kur dirbo Tremtiniams šelpti komi
tete. Atspėdamas kiek nuo darbo, kurio turėjo tikrai daug, vis 
rašinėja. Jam kilo noras parinkti pozityvių tipų, semiant siu
žetus. iš aukštaičių gyvenimo [tai „Aukštaičių vaizdeliai“). Bei 
vėliau tuos vaizdelius praplėtė ir įtraukė į „Pragiedrulius“. Bū
damas Stockholme parašo „Pragiedrulių“ pirmuosius tomus. 
Sugrįžęs į Lietuvą, varo ir toliau laikraštininko darbą: iš pra
džių Vilniuj redaguoja „Lietuvos Aidą“, lenkų okupacijos metu 
— redaguoja „Nepriklausomąją Lietuvą“, kol 1920 m. pašau
kiamas Kaunan redaguoti „Tautos“. Be šių laikraščių, vėliau 
redagavo ir leido žurnalą „Mūsų senovė“. Universitetan buvo 
pakviestas docentu literatūros istorijai dėstyti. Čia bedirbda
mas, panaudojo savo gausų archyvą iš kovų dėl spaudos atga
vimo, ir tuo ištraukė ne vieną vardą iš užmiršimo. Literatūros 
istorikui medžiagos Tumas patiekė nemaža, kaip niekas kitas. 
Už nuopelnus literatūrai Hum. m. fak. jam suteikė garbės dak
taro laipsnį. Pastaraisiais, 1929 m., iš universiteto T. pasitraukė, 
ryždamasis atsiduoti tik literatūriniam darbui. Ir tikrai šiemet 
savo leidinių atžvilgiu jau pasiekė redordą,papildimas kaip iš 
gausybės rago vis naujus tomus. Paskutinio tomo nr. 15, dar 
žada būti ir daugiau.

Apskritai imant, visa Tumo darbuotė reiškėsi trejopa link
me: visuomeniniame darbe, publicistikoj, ir dailiojoj literatūroj. 
Šiandie būtų sunku tikrai pasakyti, kur jis didesnis ir^ vai- 
.singesnis. Z-

2. Anselmas Feuerbachas. Šiemet rugsėjo 12 d. suėjo 
100 metų, kai sename Vokietijos kaizerių mieste Speyer gimė 
žymus vokiečių dailininkas Anselmas Feuerbachas. Jis, gimęs 
19 a, pradžios klasikų ir ankstyvųjų romantikų kovos atmos
feroj, yra įdomus kaip žmogus ir kaip dailininkas. Tėvas, Spey- 
ero gimn. profesorius ir vėliau archeologijos profesorius Frei- 
burge, būdamas klasikų įtakoje, paveikė ir savo sūnų, kuris, 
deja, labai veržėsi į naujosios kūrybos dvasios pasaulį. Nenuo
stabu, kad Anselmo išleistose škicų knygose šalia realisti
nių paveikslų, fantaziškų pasakų iliustracijų ir gyvulių 
paveikslų randame ir senovės legendiškojo Graikų pasau
lio vaizdų.

Anzelmas studijavo Diuseldorfe, Miunchene ir Antver
pene. Studijų pagilinti tėvas jį siunčia į Paryžių. Čia pra
deda labiau reikštis jo kūryba. Feuerbacho talentui daug 
įtakos padaro italas Paolo Veronese su savo veikalu 
^.Stebuklingas pasaulis“.
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Mirus tėvui, 25 m. Anselmas grįžta į tėviškę. Neturė
damas kūrybai dirvos, susi
pažįsta su jaunu Viktoru 
Scheffeliu ir išvyksta į La
gūnų miestą, kur juodu gyve
no ,,karštu džiaugsmo entu
ziazmu“, kokį tik gali jausti 
dailininko siela. Vėliau vyks
ta į Romą, kuri buvo jo liki
mas, Čia sukūrė daug paveik
slų, susipažino su renesanso 
menu.

Daugelio metų darbas Feu- 
erbachui maža suteikė gar
bės, dar mažiau naudos, nes 
jo paveikslai buvo vien tik 
paties mitimo šaltinis. Tin
kamai suprasti jo kūrybą ga
lima tik iš jo paties pastabų, 
surašytų 1882 m. išleistame 
„Testamente“ ir „Laiškuose 
motinai“. Dar būdamas 26 m.

Feuerbachas

Feuerbachas nujaučia savo
likimą. Jis rašo savo užrašų knygelėj: „Mano gyvenimas atrodo 
lyg svajonė. Rodos aš matau, kaip po 100 metų keliauju per 
galerijas ir matau savus paveikslus, kurie labai rimtomis veidų 
išraiškomis kabo sienose. Jaučiu, kad esu pašauktas didiems 
dalykams. Kančių daug turėsiu. Mano gyvenimas ilsėsis ramy
bėje, bet mano veikalai amžinai gyvens“.

Visų apleistas, toli nuo savo tėvynės mirė Feuerbachas. 
1880 m, sausio 4 d, mažame Venecijos viešbuty. Jo pamotė, 
kuri labai jį mylėjo, pernešė mirusįjį į Niurnbergą, kur jis ilsis. 
Jono kapinėse šalia Veit Stosso, Diurerio ir kitų garsių vokiečių 
menininkų. Mat. J.

3. Knutas Hamsunas. (70 metų amžiaus sukaktuvėms pa
minėti), Prieš 70 metų gimė garsus norvegų rašytojas Knutas. 
Hamsunas, žymiausias naujųjų laikų impresionizmo atstovas. Jo 
kūryboj vyrauja du pagrindiniai dalykai; ypatingas gamtos pa
mėgimas ir psichologiškai pagrįsti meilės kentėjimai.

Hamsunas yra vikingų, norvegų sentėvių, kilimo. Šis kie
tasprandis, iniciatingas, pasitikįs savimi, užsidaręs, ištikimas 
sau ir draugams žmogus visa būtybe yra susijęs su savo tėvyne. 
Tie artimi santykiai, kurių tarpe jis užaugo, ilgainiui pradėjo 
jį varginti. Važiuoja todėl į Ameriką. Deja, čia Hamsunas pa
tyrė daug vargo. Vertėsi tokiais darbais, kaip malkų kirtimu, 
gatvių valymu,,. Nekęsdamas tokio gyvenimo, grįžta į tėvynę, 
kur randa savo pašaukimą. Gilesnis literatūrinis darbas yra 
jo pirmas romanas „Badas“. „Bade“ reiškiama nykstančių kūno 
jėgų kova su augančiomis dvasios pajėgomis. Pasaulinės garbės:
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jam suteikė naujų romanų „Pano“, kuris charakteringas giliui 
gamtos ir žmogaus geismų vaizdavimu, ir „Viktorijos“ •— vie
nos meilės istorijos pasirodymas. 1923 m. pasaulį nustebino 
savo dideliu romanu „Paskutinis skyrius“. Hamsunas yra pa
rašęs ir novelių, pasakojimų, kelionės aprašymų ir eilių. Kūry
binė jo veikla nė šiandie nėra pasibaigusi. Paskutinis jo roma
nas yra „Valkata“.

Hamsuno prozos kūryboj dvelkia grynas ritmas, pasižymįs, 
gražiu skambėjimu. Dažnai jo veikaluose randame jumoro, ku
ris yra kartokas ir šiurkštus.

Bendrai norvegų rašytojas moka vaizduoti moterį, kuri jam. 
esanti lyg kokia galinga kosminė jėga. Meilė, Hamsuno many
mu, visuomet būva fatali ir, atėjusi pas žmogų, jo širdy ilgai
niui sukelia visokių tragiškumų.

Knutas Hamsunas gyvena ir šiandie savo dvare Grimsta- 
de — pietų Norvegijoj,

Lietuvių kalba yra išversti svarbiausi jo kūriniai — „Ba
das“ (išleistas Amerikoj), „Viktorija“ ir „Panas“. J.

3. Foersteris. Nedaug yra meno ir mokslo genijų, dar mažiau 
yra genijų pedagogų. Pitagoras, Sokratas, Rouseau, Platonas, 
Aristotelis, Quintilianas, Šv. Augustinas, Vives, Kamenskis, Pes- 
talozzi, .Froebefis, Herbartas, Spenceris, Willmann‘as — tai ir 
visos praeities pedagoginio ugdymo įžymybės — talentai — ge
nijai. Jų eiles garbingai padidina vienas šių laikų didžiųjų pe
dagogų, būtent, Foerster‘is.

Fridrichas Wilhelmas Foerster‘is gimė 1869 m. Jo tėvas, 
buvo Berlyno universiteto astronomijos profesorius. Jis buvo 
įsteigęs etinės kultūros draugiją, kuri stengėsi pašalinti iš gyve
nimo religiją ir į jos vietą įvesti bereliginę etiką. Šios draugijos 
dvasioje buvo auklėjamas ir išaugo mūsų garbingasis Jubiliatas, 
Aukštąjį mokslą ėjo Freiburge, studijuodamas filosofiją ir soci
ologiją. 1893 m. baigė universitetą filosofijos daktaro laipsniu, 
parašęs disertaciją: „Kanto etikos evoliucija“. Bekeliaudamas 
po Angliją ir Ameriką ir nuo 1901 m. Zuerich'o universitete be
skaitydamas moralinės pedagogijos kursą iš palengvo pradėjo 
linkti į krikščionybę. Jis įsitikino pagaliau, jog moralė ir mo
ralinis auklėjimas yra galimi tik ant krikščionybės pagrindo, ku
rios tobuliausias turinys ir forma yra kalatikybėje. Šiuos savo 
įsitikinimus jis uoliai pradėjo skleisti socialistiškame Zuerich‘e, 
žinoma, daug nemalonumų sutikdamas. 1913 m. Foerster'į pa
kviečia Vienos universitetas ir paveda jam pedagogikos kated
rą. 1914 m. persikelia į Muencheno universitetą. Tuo tarpu 
prasidėjo didysis karas. Vokiečiai buvo užsidegę tokiu dideliu 
militarizmu ir imperializmu, kad tikėjosi, jei ne visą pasaulį, 
tai bent visą Europą užkariauti. Foerster'is šiai laiko dvasiai 
griežtai pasipriešina ir skelbia tautų brolybės idėją. Šis jo balsas.
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lyg perkūnas trenkia į nuo didybės manijos apakusius vokiečius. 
Jam grėsė mirtis. Žinoma, Foerster'is turėjo nutilti ir nustoti 
skaitęs lekcijas. 1920 m. jis visai atsisakė nuo profesūros ir 
persikėlė į Šveicariją, kur ir dabar gyvena.

Kaip savo gyvenimu, taip ir savo raštais Gerb. Jubiliatas 
savo vardą auksinėmis raidėmis jau yra įrašęs į pedagogikos 
istoriją. Foerster‘io veikalai yra verčiami į kitas kalbas ir vi
sų tautų aukštai vertinami. Į lietuvių kalbą yra išversta: 1. „Jau
nuomenės auklėjimas“, 2, ,,Auklėjimas ir auklėjimasis“ 3. ,,Sek
sualinė etika ir seksualinė pedagogika“ ir 4. ,,Kristus ir žmo
gaus gyvenimas“ (dar neišleista).

Foerster'io pedagogika, galima sakyti, yra moralinio auk
lėjimo pedagogika. Nesausa, neabstrakti, bet perdėm gyva ir 
praktiška. Jis su mažiausiom smulkmenom nagrinėja gyvą 
žmogų ir jo gyvenimą. Jo pedagogikos genialumas supranta
mas tik tada, kai gerai įsigilinama ir studijuojama. Tada jo pe
dagogika labai stebuklinga ir labai paprasta. Tai aiškus pasa
kymas, to, ką kiekvienam mūsų sąžinė pasako, ko tikras žmo
niškumas reikalauja. /. S.

yi. cJllaeeina
^cticn Frcznęctise ©trfecr nacicnttlizmc 
ir katalikybės kcnflikįt&s Prmcūzucs

1. Įsikūrimas. Charles Maurras.

Katalikų Bažnyčia Prancūzijoj jau nuo seniai neturi lais
vės. Išleisti įstatymai atskyrė bažnyčią nuo valstybės, atėmė 
dvasininkų privatiškus ir viešuosius turtus, tikybą išvarė iš mo
kyklų, vienuolius visiškai išvijo iš Prancūzijos, o visokias kon
gregacijas uždarė be jokio atsižvelgimo į padarytus jų nuopel
nus. Ši neteisinga politika traukėsi ilgus metus ir baisiai vargino 
tikinčiuosius. Todėl jie mielu noru glausdavosi prie tų, kurie 
kėlė balsą prieš Bažnyčios skriaudėjus. Ir štai 1899 m. įsikuria 
nauja organizacija, kuri pasiskelbia kovosianti su tuo blogumu, 
„kurį masonai, žydai, protestantų sektos daro prancūzų tėvy
nei“ (Ch. Maurras). Josios tikslas — atstatyti visuomenėje tvar
ką, kurią matė tik monarchijoj. Nariai ir kūrėjai pripažino, 
kad Katalikų Bažnyčia yra tvarkos palaikytoja visuomenėj ir, 
kaipo tokia, turi būti ginama ir saugojama. Tuo tarpu katalikai 
buvo smarkiai puolami Prancūzijos liberalų ir todėl supranta
ma, kaip labai jie nudžiugo išgirdę, kad naujoji organizacija gin
sianti ir jųjų reikalus. Ir iš tikrųjų tokio gynimo ir kartais net 
atkaklaus buvo nesykį parodyta. Apie šios organizacijos laik
raštį „Action Franęaise“, nuo kurio gavo vardą ir visa organi
zacija, susispietė žymus skaičius katalikų ir net dvasininkų. 
Vyriausias ir žymiausias „A. F.“ vadas buvo Charles Maurras 

({gimęs 1868). Tai yra stipri asmenybė su plačiu išsilavinimu ir
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dideliais gabumais. Poetas, palinkęs į antikinį pasaulį, nors ir 
imąs jį per daug paviršutiniškai; parašęs daugybę veikalų įvai
riausiais klausimais. Pats netikintis, linkstąs į pagonizmą, bet 
Katalikų Bažnyčią gerbė dėl tam tikrų militarinių tikslų. Jis ją 
vertino tik dėl to, kad jam brangios tvarkos, tradicijos, draus
mės, darbo ir patriotizmo idėjos čia rado tikriausią įkūnijimą. 
Bet antgamtinių Bažnyčios tikslų jis nesuprato ir nenorėjo su
prasti. Idėjinės jo pažiūros yra agnostiškos. Visa yra relatyvu; 
garbino progresą, šeimyną, tėvynę ir žmoniją. Į žmones žiūrėjo 
kaip į dviejų rūšių padarus, kurių vieni turi valdyti, o kiti tar
nauti. Pats yra viename veikale taip išsitaręs: ,,Žmonių sielos 
nėra vienodos. Molio dukterys niekados neprilygs toms, kurias 
dievai pagimdė purpurinėse lovose“. Visuomeniškose jo idėjose 
vyravo savotiškas, iš senovės paimtas estetizmas. Visas proto 
darbas ir visoki gyvenimo patogumai esą reikalingi tik aristokra
tiškos sielos žmogui, kurio aistrai nieko negali būti neleistino. 
Pasigrožėti, pasidžiaugti malonumais tegali būti leista tik išrink
tajai žmonių grupei, o ne tiems, kurie turi to smagumo duoti. 
Tautos reikalų gyvenimą jis iškėlė į pirmą vietą, o religijos — nu
stūmė į paskutinę manydamas, kad tautinių reikalų apgynimas 
jau tuo pačiu apginąs ir religinius reikalus.

Nėra ko daug ir kalbėti, kad šios Maurras pažiūros yra 
aiškiai nekatalikiškos. Ir todėl nenuostabu, kad šv. Indekso Kon
gregacija jau 1914 m., t. y. dar prieš visos organizacijos pasmer
kimą, keturis Maurras veikalus jau buvo pasmerkusi. Štai koks 
vadas stojo ,,Atcion Franęaise“ priešakyj, Į šią organizaciją 
susimetė visokių: ir tikinčių ir netikinčių. Katalikai stojo tik 
todėl, kad tikėjosi rasią ten savo reikalų gynėją.

2, Kova su Bažnyčia. Pasmerkimas.

,,Action Franęaise“ organas kovojo su savo priešais viso
kiais „legaliais ir nelegaliais“ būdais, kaip pripažįsta ir pats 
Maurras. Jojo tonas buvo baisiai aštrus ir užgaulus: jam galėjo 
prilygti tik komunistų leidžiami laikraščiai. Šis vienas jau fak
tas kėlė įtarimą, ar ,,A. Fr.“ yra iš tikrųjų gera organizacija, O 
josios vado agnosticizmas ir senoviškos moralės skelbimas dar 
labiau abejones sutvirtino, Maurras buvo labai populiarus. Jo 
raštuose šalia klaidingų minčių buvo ir teisingų, kuo jis darėsi 
dar pavojingesnis, ypač jauniems žmonėms.

Šv. Sostas ilgai su didele kantrybe žiūrėjo į tą katalikų ir 
nekatalikų mišinį su netikinčiu vadu priešakyj. Bet galop tarė 
savo žodį, 1926 m, Bordeaux kardinolas Andrieu gavo paklau
simą, kaip žiūrėti jaunimui į „Ac. Fr.“ Savo atsakymu jis įspėjo 
jaunuomenę, kad minėtos organizacijos saugotųsi, nes jos vadų 
pažiūros esančios visai priešingos katalikų mokslui, ,,Ac, Fr,“ 
vadovai tuoj nusiuntė kardinolui raštą, kuriame jie pareiškia 
nusistebėjimą dėl tokio griežto atsiliepimo ir tikrino, kad jie vi
sados buvę ir yra ištikimiausi katalikai, Ch, Maurras parašė
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pats nuo savęs raštą, kad jis, nors ir netiki, bet katalikų rei
kalus visados gynęs ir ginąs. Tais pat metais popiežius Pijus 
XI parašė asmeniška laišką kard, Andrieu, kur pagyrė tąjį žygį, 
prieš ,,A. Fr,“ Paskelbus šį popiežiaus laišką, ,,Ac, Fr,“ vadovy
bė pasiuntė ir Pijui XI adresą, kuriame pasisako esą ištikimi 
katalikai ir toki pasiliksią, klausydami vyriausiojo vado---
Popiežiaus, Šv, Tėvas pareiškė pasitenkinimą jų gera valia ir 
dar kartą įspėjo dėl pavojų, kylančių iš vadų pusės.

Klausimas pradėjo būti diskutuojamas spaudoj, ,,Ac. Fr,“ 
visą ginčą norėjo perkelti į politikos plotmę ir tuo nusikratyti 
visokiu autoritetu. Gruodžio mėn. ,,Ac. Fr,“ organas smarkiai 
puolė Vatikano organą „Osservatore Romano“, puldamas tuo 
pačiu netiesiogiai ir patį šv. Tėvą, Susidarius tokiai pozicijai, 
gruodžio 20 d. Pijus XI aiškiai pasakė savo kalboj, kad prie 
„A. Fr,“ katalikams priklausyti nevalia — non licet. Tada na
cionalistų organas į šią šv. Tėvo kalbą atsakė straipsniu „Non 
possumus“. ,,Drąsos! Niekas neturi teisės iš jos (t. yra iš „A. 
Fr.“ organizacijos) reikalauti pakeisti jos tautinį tikslą, nei jos 
teisėtą metodą, nei jos vadus. Niekas to nesulauks!“,,, ,,Tėvui 
(vad. popiežiui), kuris reikalauja iš savo vaikų (vad. iš „A, Fr,“) 
nužudyti motiną (vad. Prancūziją), galima pasakyti: mes tams
tos neklausome!“.,, „Mes neišduosime savo tėvynės. Non possu
mus!“ Mat, „Ac, Fr,“ nariai manė, kad pakeitę vadus pražudys: 
ir pačią organizaciją, o su ja ir Prancūziją, Čia ir išėjo aikštėn, 

-..kad tautinius reikalus jie stato aukščiau už religinius, ko kata
likų Bažnyčia niekumet neleidžia.

Dabar popiežiui nieko kito nebeliko, kaip tik pasmerkti 
vadų mokslą ir jųjų laikraštį. Tai buvo padaryta 1927 m, gruo
džio 29 d. Pijus XI paskelbė dar Pijaus X suredaguota Maurras. 
veikalų pasmerkimą, pridėjęs dar „Action Franęaise“ pasmer
kimą.

Nuo šio momento jau prasidėjo atvira kova. Iš archyvų 
buvo ištraukiami kunigų, vyskupų atsiliepimai apie „A, Fr,“, 
kad tik įrodytų, jog popiežius buvo suklaidintas. Bet naciona
listų eilės pradėjo pamažu tirpti. Visi rimtesnieji pamatė, kad 
vadai yra užsispyrę ir atkakliai laikosi savo klaidų. Ši kova 
dar nesibaigė ir šiandie,

3. Bažnyčios norai. Nationalisme Integral.

.. Katalikų bažnyčia,pasisakydama prie „Action Franęaise“, 
norėjo tik apsaugoti jaunintą nuo pavojingo vadų mokslo. To
dėl jokių politiškų išvadų iš to nereikia daryti, „Ac, Fr,“ vadų 
mokslas, Pijaus XI žodžiais betariant, buvo ne kas kitas, kaip 
„ypatinga rūšis politiško, mokslinio ir praktinio modernizmo“,, 
ir kaipo toks, turėjo būti pasmerktas. Bet yra ir gilesnė čia 
mintis. Pasisakymas prieš „A, Fr,“ buvo pradžia Bažnyčios ko
vos su taip vadinamu sekularizuotu katolicizmu, kuris yra aiš
kus liberalizmo padarinys. „A, Fr.“ vadai kaip tik ir buvo toki
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„supasaulinti katalikai“, kurie į Bažnyčią žiūrėjo tik kaip į 
natūralią priemonę palaikyti tvarkai, visai nematydami joje 
antgamtinių tikslų. Tokį mokslą kaip Ch. Maurras yra sunku 
suvaikyti, nes jis yra mišinys visokiausių idėjų, kaip ir bendrai 
liberalizmo mokslas. Todėl čia ir suprantamas tas ilgas popie
žiaus tylėjimas.

Pasisakydama prieš „A. Fr.“, Bažnyčia pasisakė ir prieš 
vadinamąjį „nationalisme integral“,. Nėra tai tik prancūzų tau
tos reiškinys. Nacionalizmo banga eina per visus kraštus. Ir 
,,Ac. Fr.“ pasmerkimas parodo, kad gerbiamas tautiškumas 
iškrypsta į šunkelius, religiją nustumia į užpakalį, o tautą pa
daro stabu. O Bažnyčia visumet reikalavo ir reikalaus, kad ab
soliutiškų vertybių eilėj pirmą vietą užimtų religija. Tautybė be 
religijos yra šovinizmas. Religijos šviesoj tėvynės meilė gauna 
kilnios prasmės. Tuo tarpu viena politika pasirodo stabmeldišku 
tautos kultu. Prancūzų nacionalistai elgėsi visai priešingai šiuo 
atžvilgiu Bažnyčios mokslui.

(■Daičiulaitis

03 a i juanio „CDėdjių 

nių“ gruntą
ir dėdie-

1. Žemė.

Visi Vaižganto veikėjai be galo prisirišę prie žemės. Šitą 
bruožą galima pastebėti visuose lietuviuose. Tai kyla ne vien 
dėl to, kad žemė yra kaimiečių medžiaginės gerovės pamatas, 
jų maitintoja, kuri žmogų pavalgydina ir aprengia. Pagarbos 
jausmas žemei turi ir gilesnių priežasčių. Tiesa, mūsų kaimietis 
nepajėgs jų suformuluoti, bet jas tik neaiškiai suvoks savo są
monėj glūdint, savo nujautime jas turės. Ir jam tiks Romain Rol
land žodžiai: ,,Tai, kas jį nenugalimai traukia (prie žemės), yra 
neaiškus ir galingas jutimas, bendras didžiausiems stačiokams 
ir inteligentiškiausiems žmonėms, kad jau nuo amžių jis yra šios 
žemės dalelė, gyvena jos gyvenimu, kvėpuoja jos kvėpavimu, 
girdi plakant savo širdį ties jos širdim... Suvokia tūkstančius 
atspalvių, pasireiškiančių valandose, sezonuose, giedriose ar 
apsiniaukusiose dienose, daiktų balsą ir tylėjimą“ (Jean Chris
tophe VI t.).

Man rodos, kad Vaižgantas kaip tik ir sugavo lietuvio in- 
tuitivų prisirišimą prie žemės. Jau „Pragiedruliuose“ šitą dvasios 
ypatumą rašytojas atvaizdavo Aleksiuko motutės asmenyje. 
Jai žemė — pagarbos dalykas, kurį ji bučiuoja, su kuria ji šne
kasi „visus žodžius tiesiog žemei sakydama: „Juoda Žeme,
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šventa Žeme! aš tave nužemintai bučiuoju“.,. (Vaižganto raštai 
IX t. 16 psl.) Jei reiktų ieškoti lietuvės sielos išraiškos jos san
tykiuose su paslapčių pasauliu, tektų pirmiausia sustoti ties 
Aleksiuko motute.

„Dėdėse ir dėdienėse“ šio, sakyčiau, tikėjimo žeme, mis
tiško jos garbinimo taip ryškiai nematyti. Tačiau, nepaisant vi
so to, tenka konstatuoti glaudų, giminišką bendravimą že
mės ir žmogaus. Juk Mykoliuko likimą nulemia pamilimas gim
tosios žemelės. Jei jis būtų ne taip suaugęs su gimtąja vieta, jis 
būtų galėjęs kitaip savo buitį pasukti. Tėviškės žemė jį perdaug 
traukė. Kai Mykoliukui susidėjo sąlygos arba iš tėviškės išeiti 
ir, gal būt, savo laimę sukurti, arba likti namie, amžinai „dėde“ 
būti, jis pajuto, kad negalės pasitraukti „pajėgos to netesės •— 
išeiti iš gimtosios vietos... skauda, net tik pagalvojus apie nebu
vimą čia“ („Dėdės ir dėdienės“ 51 pj. Manau, kad Mykoliuko 
prieraišumo jausmą galima charakterizuoti kito veikėjo nusima
nymu apie žemę. Būtent — „Pievos ir laukai jam tapo savi, 
dalimi jo esmės; visas jo protas, visi jausmai koncentravosi čia... 
Žeme gyveno, šion žemėn ir miręs norėjo save įdėti“ („Dėdės ir 
dėdienės“, 149 p.).

2, Gamta ir žmogus.

Vaižganto veikėjai — daugiausia gamtos vaikai. Ne ta 
prasme, kaip mokė Rousseau — civilizacijos paniekintojai, jos 
ardytojai, bet kaip žmonės, kurie mėgsta gamtą — laukus, gi
rias, paukščius, gyvulius, neneigdami ir nemanydami neigti tą 
gerą, kurį duoda civilizuotas pasaulis. Mykoliukas paguodą 
randa gamtos prieglobsty, kai ima pagiry smuiką čirpinti, Seve- 
riutei irgi malonu protarpiais išsprukti į girių vienumą.

Gamta — galinga. Ji turi didelę įtaką žmogui, įvairiai jį 
nuteikdama. „Oras sudaro gyviams nuotaiką; be pagrindo py
kina ar linksmina“ — pasakykim autoriaus žodžiais („Dėdės ir 
d-nės“, 49 p.). Dangus ir žemė savo atmainomis įsilieja į žmogų, 
apima jį visą, sudaro lyg ir dalį jo būtybės. Ir štai autorius gam
tą mato per žmogų, veikėją. Tai sudaro savotišką jo kūrybos 
bruožą, skirtingą nuo tų rašytojų, kurie, imdamiesi vaizduoti 
išorinį pasaulį, jį vaizduoja arba atskirai nuo žmogaus, o paskui 
ten įstato žemės viešpatį, arba duoda savo veikėjui matyti tą 
ar kitą vaizdą. Vaižgantui vaizdas susidaro žmogaus sieloj. Au
torius ieško savo veikėjuje, ką ras iš gamtos pasaulio, ir tai bus 
jo vaizdai. Dėl tos priežasties jis nesintetina, bet analizuoja 
gamtą, analizuoja ją, atsimušusią to ar kito asmens sieloje.

Bet ne visur Vaižgantas išsilaiko šitam, taip jam charakte
ringam, metode. Vienur kitur jis išskiria žmogų ir gamtą, leidžia 
jiems atskirai veikti ir reikštis. Tada gauna panašaus pobūdžio 
paveikslus: „Menkutė buvo Paukštų, kaip ir kitų, pirkelė. Ji
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teturėjo du.,, langu..,; vieną į kiemelį, antrą į gatvę; abudu krik
štasuolėje“. („Dėdės ir d-nės“, 61 p,). Tokios vietos netoli ką 
bėgusios nuo Žemaitės,

Reikia pastebėti, kad Vaižganto kūryboj gamta labai daž
nai vaizduojama iš to, kaip ji atsispindi paties autoriaus sieloj, 
nes jis, jei taip išsireiškiu, yra didžiausias savo apysakų vei
kėjas, nuolat į skaitytoją kreipiąsis, su juo šnekąsis.

Kan. Juozas Tumas-Vaižgantas.

Žmogus ir gamta — sunkiai atskiriami pasauliai. Jie susi
lieja, ir kas supaisys, kur vienas baigiasi, kur antras prasideda. 
Antai, Mykoliukas, tas „gamtos žiogas“ („D, ir d-nės“ 53 p.) 
yra „tik gamtos akordas, dar vienas visoje jos armonijoje (op. c. 
40 p.) Gal ir geras šis pasinėrimas į gamtą, „į gamtą griežėjėlę, 
į gamtą dainuotoją..., kur gražu, kur prakilnu“... (op. c. 38 p.), 
nes juk joje, kaip autorius sako, ir gražu ir prakilnu.

Savo gamtos motyvais Vaižgantas daiktais lygus didžiajam 
poetui šv, Pranui Asiziečiui, kuriam paukščiai buvo draugai, 
broliai, Tik paklausykime šių mūsų rašytojo žodžių: „Neper
traukdamas, nepagreitindamas... jis griežia,.. Lygiai taip pat, 
kaip tuo pradėjimu, nesiliaudamas, čirškia jo gamtos brolis žio
gas“. Op, c. 39 p.). Mykoliuko brolis — žiogas, o šv, Pranas 
žvirblį savo broliu vadino! Arba atsiminkime Izidoriaus Artojo
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susibičiuliavimą su jaučiais, tokį didelį, kad pagaliau jie —du 
jaučiai ir Artojas —- sudaro neišskiriamą vienetą.

Kalbėdamas apie žmogaus santykius su gamta Vaižganto 
,,Dėdėse ir dėdienėse“, negaliu pamiršti, kad autorius dažnai 
mėgsta sulyginti žemės viešpatį su bet kokiu jo valdiniu. Iš čia 
gaunam, kad „Ji ėjo, kaip varliuojąs gužas (43 p.), „Žmonės 
alsavo, kaip žąsiukai“ (49 p.), „Saverija taip suneramino visus 
dvariškius, kaip pelė bites, įlindus į jų avilį“ (93 p.)...

Bet kas žino, ar gamtos daiktai nėra gyvi. Gal ir jie jau
čia, kaip žmonės. Lietuvio sieloj glūdi gilus tikėjimas, kad ir 
daiktai gali gyvųjų būtybių teisėmis naudotis. Gamtos suasme
ninimo, dar daugiau — padarymo jos mistiška—yra ir Vaižganto 
apysakos lapuos. Štai karšinčius dėdė Rapolas moko Adomėlį: 
„Tu, Adomėl, manai, mudu pačiudu čia girelėje teesava, ir nie
kas daugiau mudviejų nemato ir negirdi. Mato mudu ir girdi, pir
miausia, Dievulis...; o ką žinosi, gal ir šis uoselis... mudviejų 
klauso, mūsų gražia kalba džiaugiasi...“ (124 p.).

Jeigu norite, tegu uoselis neturi klausos, bet niekas neį
rodys, kad gamta baigiasi tuo, ką mes matom ar prikišamai jun
tam. Jos ribos kur kas platesnės, nes į ją įeina ir dvasios, lyg 
suteikdamos daugiau jai pilnumo, atbaigdamos ją. Tikėjimas 
dvasių pasauliu, tūnančių gamtoje, ne vienoj vietoj sužiba Vaiž
ganto veikėjuos. Antai Dovydų šeimai sąžinės graužimas atrodo, 
kaip kokia dvasia, šmėkla su žaliai geltonomis katės akimis. 
Pasiklausykim tik Geišės galvojimo: „Susilažinus, gal ir pavojin
ga būtų eit miškan apyaušriais, kada ne tik žvėrys, ir visos dva
sios pakirdusios“ (60 p.).

Vaižgantui pasisekė per gamtą išaiškinti ne vieną įdomų 
lietuvio dvasios bruožą, nušviesti jo tikėjimą, įeiti į jo dvasios 
gelmes.

3. Vaizdai.

Buvau sakęs, kad Vaižgantas kuria vaizdą tokį, koks jis 
atsispindi žmogaus sieloj. Iš čia gal eina tas nesusirūpinimas 
duoti griežtą, aiškiai apribotą paveikslą. Linijų aiškumo netenka 
ieškoti. Bet, nežiūrint to, keliose vietose autorius davė didelio 
puikumo vaizdų, kurių neiškenčiu nesuminėjęs. Du jų veda į 
girią, o trečias rodo Izidorių Artoją. Norėdami pirmąjį matyti, 
eikime su Severiute anksti rytą į medžių karalystę. Ir štai ka 
Severiutė išvydo: „Čia rytų saulė pašvietė tiesiai į lazdynų krū
mą, visą jį nudažydama raudonai. Dirstelėjo ten link ir žaliame 
pasienyje išvydo, jai pasirodė — milžiną, visą liepsnojantį — 
tvykstantį“ (69 p.). Trumpas, tiesa, šis paveikslas bet su kokia 
galia atskleidžia miško gražumą. Antrasis kiek panašus į pir
mąjį: „Ir biržių buvo Saveikiuose!... Balta balta, kaip stearini
nių Dievo žvakelių pridegiota. Taip ir rodės, kai anksti rytą 
pirmieji patekančios saulės spinduliai uždega medžių vainikus“ 
(98 p.). Ir vienam ir antram vaizde autorius pasiekia didelį
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įspūdį, leisdamas saulei nušviesti medžius, padarydamas juos 
nelyginant ugniniais krūmais, iš kur štai ir išgirsim, kaip Mo- 
zė, Jehovos balsą.

Trečias vaizdas — Izidorius Artojas. Jis per ilgas, kad 
čia galėčiau jį cituoti. ,,Aprašymas, kaip ,,Šiukštų dėdė“ aria 
jaučiais, yra gražiausi Vaižganto kūrybos lapai. Čia ir lirinis jau
trumas, ir vaizdo plastiškumas, ir nuotaika, ir ekspresija, „sako 
prof. V, Putinas — Mykolaitis „Dėdžių ir dėdienių“ įžangoj 
(21—22 p.). Tai ne tik Vaižganto kūrybos gražiausias lapas, bet 
ir iš viso lietuvių literatūroj. Pasaulinėj literatūroj panašią sce
ną galima rasti prancūzų rašytojos George Sand garsioj apysa
koj „Velnio raistas“. Tenka pasakyti, arčiau negretinant tų, 
dviejų aprašymų, kad Vaižgantas čia nemenkesnis už George 
Sand. Žinoma, pastebėsime, kad pirmasis ne taip griežtai suima 
vaizdą į vienus rėmus, kaip antroji, bet kad abiejų meniškasis 
pajėgumas čia lygus.

Tai, ką pasakiau apie „Dėdžių ir dėdienių“, po „Rimų ir 
Nerimų“ gražiausio Vaižganto kūrinio, gamtą, nepretenduoja 
būti išsamiu darbu, greičiau liks tik recenziniu raštu, ir nerodo, 
kad tie savumai gamtos link, kuriuos matėm „Dėdėse ir dėdie
nėse“, nebūtų nežinomi visai šio „žilo jaunuolio“ — Vaižganto 
kūrybai.

31. 6d. ..

C^ųoeninio bcifiba le feucųGa

Įž. vietoj. — Dvilypumo tragedija. — L „Konsiliumo“ — 
teigimai ir ko jie verti: — 1. idealas — nepasiekiamas, — 2. ide
alas — nebesiekiamas, arba davatkiškumo bailė, — 3. politikos 
patefonas. — II. Receptai patiems sau: — 1. kompromisas su 
gyvenimu, — 2. Rezignacijos liūliuojami, — 3. Pertempta tau
tiškumo styga. — III. Kūrybos gairės: — 1. mokslas, — 2. mo
ralinis didingumas, — 3. drausmingumo jėga.

Charakteringas daiktas! — Amžinai pasaulis kenčia dvily
pumo tragediją, tragediją tarp to, ką sako, ir to, ką daro.

Pasaulio didieji tiesia taikos dešinę vienas kitam, o kai
riojoj už nugaros laiko dujų bombą.

Pasaulio mažieji pamoja vienas kitam pirštu neva susige- 
rinti, šūkteli net susibičiuliavimo žodį, bet vos spėjo pradingti 
vienas kitam iš akių, jau sviedžia kiekvienas po didžiulį akmenį 
4 savo kaimyno daržą.
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Visa burna šaukiama jaunimui: nepolitikuokit, o į kitą pu
sę atsisukus siunčiami komplimentai italų jaunimui, kuris esąs 
„lanksti medžiaga“ Mussolini politiniams planams siekti.

Taikos, vienybės obalsiai svaidomi lengva širdimi jaunimo- 
gyvenime, o apsisukus į- vieną jaunimo dalį kurstoma: tu ge
ras, anie jau pūsta, jie bankrotuoja, bala jų nematė. Įtariamai 
bankrotuojantį jaunimą vėl autoritetingu speco chirurgo balsu 
tariama: esu didis gydytojas, esu specas, o tu esi ligonis, tikėk 
man specui — tu ligonis; bet tiktai klausyk manęs, surasiu vai
stą tau pagydyti, nors apskritai aš... netikiu, kad žmogus gali 
būti sveikas... *

Dar tik vasaros galas. Dar tik pradedam pozitingąjį moks- 
linimos ir auklėjimos darbą, o jau tenka išklausyti specų „konsi
liumo“ tvirtinimų, kad mūsų organizacinis gyvenimas pergyve
nąs krizį, esą susibankrotavęs. Iš antros pusės rodo mums vi
liojamai spalvingas pūsles su etiketėm: jūs per daug siekiat, 
jūs kartais suklumpat; jūs galit visai susikulti; geriau nesiekit 
taip aukštai; eikšete su mumis paulioti, padaryti su gyvenimu 
kompromisą...

Tiems mūsų gyvenimo kritikams, kurie stengias visais var
pais skambinti apie mūsų krizį, kurie besišaipančiomis akimis 
taria mums dorinių išsigimėlių vardą ir rengia pakasynas, — 
neverta nieko sakyti; neverta atsakyti tai kritikai, kurios gelmė
se nėra išminties ir širdies, nes, anot garsiojo kritiko prancūzo 
E. Heilo, kur meilė neranda vietos, nėra nieko tikro, nei gra
žaus, nei vaisingo; pagrindinė neigiamos kritikos žymė — mei
lės stoka. Tokia kritika randa atpildą tik prieš amžių istorijos, 
įvertinimą, ar kartais prie teismo žaliojo stalo.

Galim tartis tik su tais, kurie bent nuoširdžiai nori kal
bėti su mumis, nuoširdžiai spėti mums ligą ir siūlyti vaistus. 
Bet prieš paklausydamas tų medikų, turi pirmiausia būt atsar
gus: ar tas gyvenimo kritikas iš tiesų yra nuoseklus savo tvir
tinimuos, ar jis nenor įkalbėti tą ligą, kuria pats serga, kad sy
kiu su juo vienoj ligoninės palatoj gulėtum.

Tebus čia mėginta tie atsiliepimai apie mūsų organizacinį 
veikimą įvertinti, bet tevadovaus ir mums kilnieji Heilo kriti
kos dėsniai, kad kritika gyventų kartu su teisybe ir meile; tei
sybe, kuri įspėja, meile, kuri pakelia...

*

Mes įsiklausysim į balsą'jaunųjų žmonių*), tokių pat jaunų, 
kaip ir mes. Ką jie sako? Apie mus ir apie save pačius. —

Ateitininkų obalsis esąs nepasiekiamas. „Visa atnaujinti 
Kristuje“! Kaip gi tu atnaujinsi kitus, kaip atnaujinsi save? — 
sako mūsų gyvenimo kritikai. — „Tas obalsis yra mestas visai 
milžiniškai katalikų bažnyčios organizacijai. Ir tai tas užda-

*) „Jaunoji Lietuva“ 1929 m. ir 5—6 nr.
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vinys toks didelis, kad dešimtys metų bėga, o vargiai ar paženg
ta į priekį jį bevykdant“. — Čia mums tai nauja: nežinojom,, 
kad Bažnyčia skelbtų neįvykdomus idealus. Argi iš tiesų Baž
nyčios idealų vykdymas nepažengė nieku pirmyn?

Ar daug kur, prieš iškeliant Katalikų Bažnyčiai savus; 
idealus, buvo nukritę asmeniškos vergijos pančiai? ar daug kur' 
buvo skaitomasi su individo ar tautos gyvybe? ar daugelis tau
tų buvo išgirdusios laisvo apsisprendimo principą? ar daug ša
lių buvo apskridęs gailestingumo principas, kuris liepia mylėtil 
net savo priešus ir kuris mūsų laikais pristeigė prieglaudų pa
vargėliams, ligoninių sergantiems? ar buvo anuo metu tikros, 
moralinės paguodos žodis žmogui, gyvenimo skurdo užklup
tam? — Jei mūsų gyvenimo kritikai atsakys, kad taip, tai gali
ma būtų suabejoti, kad Bažnyčios idealų vykdymas iš tiesų ne
pažengęs pirmyn.

O jei tie obalsiai nebūtų perskrodę inertaus gyvenimo at
mosferos, kas užtikrins, kad mūsų gyvenimas būtų buvęs net 
toks, koks jis dabar yra? Kas užtikrins, kad gyvenimas nebūtų 
nuriedėjęs kelis laipsnius žemyn į gyvulių sritį, jei nebūtų Baž
nyčios mesto obalsio „Visa atnaujinti Kristuje“?

Mūsų kritikų teigiama: ateitininkai patys neatsinaujinę;; 
ateitininkuose nepastebima tendencijos kilti idealų link; pasi
tenkinama dabartine padėtimi, ir norima sau įsikalbėti, kad 
jei tik įsirašei į organizaciją, jei tik viešai pademonstruoji savo* 
katalikiškumą, tai idealas jau pasiektas. Vengimas pasirodyti, 
davatka ateitininkų tarpe nenaujiena. Davatkiškumu pravar
džiuojamas ir tikras pamaldumas. — Tai beveik žodis į žodį.

Pademonstruoti katalikiškumas? — Taip, katalikiškumas; 
parodyti viešai šiandien nėra jau toks pigus daiktas. Viešas ka
talikiškumo parodymas (o to reikalauja Kat. Bažnyčia) suteikia 
ne pelningas vietas, bet ne vienam atima net duonos kąsnį. Jeigu, 
katalikiškumas parodomas, tai jis eina tik iš dvasios, nes dangs
tytis katalikiškumo skraiste ateitininkui nėra jokio pelno.

Kad būtum idealus pasiekęs, užtenka tik įsirašyti į orga
nizaciją, — mes niekur ir niekad nepropagavom, ir doras žmo
gus to negalėjo sakyti. Bet jeigu kas taip lengvabūdiškai žiūri į’ 
organizacija, tai, mūsų supratimu, tas lengvabūdiškumas eina iš 
kur kitur, iš ten, kur pirmiausia buvo paskelbtas liberalizmas; 
religijos ir apskritai pasaulėžiūros srity. Kas iš tiesų daugiausia 
laiko „saviškiu“ žmogum tik užsidėjusius organizacijos kepu
raitę? Kur daugiausia gerbiami įvairūs persimetėliai? Tie žmo
nės, kurie per keleris metus keturis penkis kartus perkeitė 
savo kailį, laikomi ištikimiausiais tautai ir valstybei, nors vi
siems aišku, kad jie karjieros dėliai nuleidžia savo plauką pa
vėjui. Ar tai nėra demoralizavimas jaunimo, demoralizavimas
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tuo, kad čia jaunimas yra pratinamas savo ideologiją sudėti į 
kepuraitę spalvotą, ženkliuką ar apmokamą denunciavimą?

Kad davatkiškumu būtų pravardžiuojamas tikras pamal
dumas — tas mums tenka nugirsti dažniau iš pačių mūsų gyve
nimo kritikų. Ar ne davatkiškumu vadinama pati krikščiony
bės esmė, kada tautininkų pasaulėžiūros kursuose prelegen
tai skambina, kad nereikia jokių Bažnyčios dogmų, kad užten
ką krikščioniškosios etikos, kada pats jaunųjų tautininkų orga
nas su aplombą taria: pas mus perdaug apsitveriama dogmo
mis pasaulėžiūros srity, ir ragina savu protu gyventi?

Jei tikrasis pamaldumas Lietuvos žmonių gyveni
me gauna davatkiškumo vardą, tai žymi dalis laurų už tuos 
nuopelnus tenka tariamiesiems mūsų gyvenimo chirurgams, 
kritikams, kurie paskelbė liberalizmą pasaulėžiūros srity.

Mūsų kritikai taria: ,,Nepolitikuokit!“ ir kaip tikri dakta
rai autoritetingai skelbia pacientui dekretą: ,,Politikavimas jus 
baigia ėsti, kaip vėžys bajoriškąsias tradicijas'. Jūs patys tikėkit, 
kad jūs politikuojat, kitaip niekad... galo negausit“, priduria 
sau tyliai.

Politikos patefonas jau senai užsuktas, ir jo giesmės nebe
norimi klausytis. Nebėra noro kartoti, kad ateitininkų organiza
cija yra nepolitinė.

Jeigu mūsų kritikai ateitininkus vadina nusipolitikavusiais, 
tai jie ir save pripažįsta politinės grupės filija, kalbėdami: „Di
džiausia mūsų moksleivių organizacijų neigiama pusė yra tas 
faktas, kad jos visos yra susidariusios lygiagrečiai mūsų politi
nėms grupėms“. Vadinas, ir tautininkų jaunimo organizacija. 
Gal net daugiau: atsiminkim simpatijas politikuojančiam italų 
jaunimui, vilkus ir t. t.

Mes buvom ir tebesam giliausiai įsitikinę, kad mokslei
viams nevalia politikuoti, lygiai kaip nevalia būti apmokamiems 
denunciatoriams. Iš to, kad pasitaiko vienas tikras politikuo
jąs, nesąžiniška yra daryti bendra taisyklė, lygiai kaip būtų 
absurdas tvirtinti: ana, nesenai vienos organizacijos keli na
riai įsiveržė į svetimą namą su ginklu rankoj, dėlto toji organi
zacija yra smurtininkų organizacija; vienos organizacijos narys 
apšmeižė kitą organizaciją, dėlto toji organizacija yra nusiban
krutavus dėl šmeižtų.

Tai būtų darymas išvadų iš vieno kito fakto, o kartais 
net iš smulkmenų; tai būtų kartu ir įrodymas kritiko dvasios 
menkumo, žvilgio siaurumo ir seklumo. „Pirmutinis žodis vidu
tinio žmogaus, kuris teisia, atkreiptas yra prieš smulkmeną, ir 
šitas pirmutinis žodis yra visados klaidus“, sako E. Heilo.

Ką sako apie save.
„Jaunoji Lietuva“ buvo paties gyvenimo iššaukta dėl ne

pasisekimo įgyvendinti ateitininkų organizacijai svarbiausią 
©balsį. Ji nuo ateitininkų tuo ir tesiskiria, kad neakcentuoja ypa
tingai to dalyko, kuris nepavyko įgyvendinti ateitininkams (be-
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veik žodis į žodį ištrauka), vadinas, neakcentuoja to dalyko, 
kurį patys vadina kiekvieno tikinčiojo pareiga. Juk štai sako: 
ateitininkų obalsis tėra tik katalikų Bažnyčios obalsis „būti 
geru Kristaus mokslo sekėju, t, y, savo gyvenimą derinti su 
Kristaus mokslu giliai ir be kompromisų. Bet... argi tai ne 
kiekvieno tikinčiojo pareiga?" klausia jaunųjų tautininkų orga
nas, Taip, kiekvieno tikinčiojo. Ir vis dėlto tautininkai nuo tos 
pareigos atsisako. Kodėl? Idealas nepasiekiamas. Religijos rei
kalavimai labai „dideli“. „Visiškai griežtai juos taikant į gy
venimą reiktų, oi, daug apversti aukštyn kojomis. Ir mes visi 
stengiamės daryt kompromisus“. Taip, kompromisus su gyveni
mu, su kasdieninėmis gyvenimo užgaidomis. Verčiau, tarias, vi
sai nekalbėt apie tą idealą, negu jis siekti, nes tai be galo sun
ku. Ir eina ieškoti kito idealo, kuris ne taip gal bus sunku 
įvykdyti.

Iš tikro taip ir yra. Juk štai abudu gausingiausi „J. L.“ 
bendradarbiai, p. Pakarklis ir p, Marius, abudu buvę ateitinin
kai ir net vadai. Jie siekia idealo. Bet idealas atrodo aukštas, 
pajėgos menkos, ir jie traukiasi atgal. Panašių esama ir daugiau.

Ar tikras čia idealo siekimo kelias? — Tikras kovotojas 
nepaisys, ar kiti jam padeda ar trukdo, jis nebus dezertyras iš 
kovos lauko. Palikti visai šalyje rūpestį tais idealais, kurių siek
ta, būtų strauso taktika.

„Nė vienas kitas laikas, kaip dabartinis, nebuvo taip nuo 
Kristaus nutolęs ir taip Kristaus reikalingas“, sako garsusis 
italų rašytojas Giovanni Papini. Bet ar tai reiškia, kad turi nusi
minti ir rankas laužydamas su rezignacija vaitoti: ne, negaliu, 
idealas man nebepasiekiamas; geriau ieškosiuos kitų idealų.

Gaila, kad toks rezignacijos debesys užgula mūsų žmonių 
sielą. Kataliko ir ypačiai jaunuolio širdy liepsnoja daugiau opti
mizmo. Kol galim sykiu su tuo pačiu Papini pasakyti: „Dar ir 
šiandien yra tokių, kurie Jį (Kristų) myli“, tol tas idealas nėra 
nepasiekiamas. Pagaliau, padaryk, žmogau, ką gali, siek, kiek 
tesi, ir pats jausi dvasioj laimę, o nedaryk kompromisų su gy
venimu.

„Kiekviena karta turi savo rūpesnių ir savo siekimų, — 
ir savo kvailysčių. Norint padėti žūstantiems, reikia senąją 
Evangeliją atversti. Kad Kristus amžinai būtų gyvas žmonių 
gyvenime, amžinai su žmonėmis, reikia laikas nuo laiko jį kelti 
iš numirusiųjų ne tam, kad jį galima būtų nudažyti dienos spal
vomis, bet kad galima būtų naujais žodžiais Jį vėl parodyti, Jo 
amžinas tiesas ir Jo nekintamą istoriją derinant su dabartimi*).

Ateitininko ir kiekvieno idealisto čia uždavinys. Jis pasiek
ti yra kad ir sunku, bet tikram katalikui eina pagalbon pati 
Dieviškoji Paslaptis sakramentų pavidale. Žmogaus pastangos ir

*) Giovanni Papini, Kristaus istorija 12 p.
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Amžinojo Žodžio parama padės išbristi gyvenime sveikam, ap
saugos nuo kompromisų su jo užgaidomis.

Tiktai daugiau optimizmo!
*

Eina ieškoti naujų idealų... Kur? kokių? — Į „Jaunąją; 
Lietuvą“ akcentuoti ,,tautiškumo, tautinio vieningumo idėjos“, 
kuri ,,pas ateitininkus lieka antroj vietoj“. Bet kasgi šiais žo
džiais pasakyta? Pasakyta, kad ateitininkų idealas sukaupia, 
ir religiją ir tautybę į tikrąją sintezę. O tautininkai tenkinas 
akcentuodami vieną tautybę, kartu pripažindami, kad „prakti
koj ateitininkai, be abejonės, yra taip pat tautininkai“.

Tautiškumo idėja tiek stipriai suima mūsų gyvenimo kri
tikų fantaziją, kad net atveda iki absurdiško tvirtinimo: „Mes 
tik vieną dalyką atsinešame į pasaulį — tautiškumą, o viskas ki
ta mums ateina auklėjimo ar įkalbėjimo keliu“. — Vadinas, 
religijos jausmas, tėvų meilė esą įkalbėti, ne įgimti dalykai. Kei
sta ideologija.

Toliau nebeisim. Pasakėm tai, ką apie mus ir apie save 
kalba mūsų gyvenimo kritikai iš „J. L.“

Įvertinom.
Ne taip jau pas mus bankrotas, kaip .skelbė „konsiliumas“. 

Esam daug optimiškesni už pačius kritikus. Palinkėsim jiems 
savais keliais eiti, o mes ženkime į pozitingąjį, kūrybos dar
bą: kūrybos darbą moksle, moraliniam didingume, organizaci
niam susipratime ir drausmingume.

*

Anais sunkiaisiais rusų laikais lietuvis moksleivis buvo 
persekiojamas už lietuviškumą. Jis turėjo sutirpti kitataučių ka
tile. Kad išliktų lietuviškoji žymė, kuri skirtų lietuvį moksleivį 
nuo svetimųjų, mestas buvo mokslo pažangumo obalsis. Jei 
esi lietuvis, pasirodyk ir geras mokinys. Jei kiti gerai mokos, 
tu pasirodyk dar aukštesnis moksle. Nevertas yra lietuvio var
do, kurs nevertas gero mokinio vardo. Ir, sako, net dabartinis 
profesorius Jablonskis, anais laikais gimnazijos mokytojas, ne
norėjęs pažinti to lietuvio, kurs silpnai mokės.

Anuo metu lietuviai bandymą išlaikė. Visur lietuvių moks
leivių vardas buvo gerbiamas.

Tebus tai paveikslas ir šių dienų moksleiviui ateitininkui. 
Mokslas turi žymėti kiekvieną jo darbo dieną; stropumas dar
be turi būti aukštesnis nei kitų draugų. Atsakingosios orga
nizacijos vietos tetenka tik pavyzdingiems mokiniams. Tegul 
kiekvienas pasakys: patys gerieji ateitininkai yra patys gerieji 
mokiniai.

*

„Mokslas, dorumas...“
Šiais metais kiekvieno akys tebūnie įsmeigtos į savo pa

ties širdį. Kaip prityręs sodininkas kartas nuo karto apkapoja 
besipučiančias piktžoles, taip mes ypatingai šiais laikais saugo-
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kim savo vidaus gyvenimą nuo įvairių piktžolių. Kova su kar
jerizmu, ištižimu, kompromisais su gyvenimu, diletantizmu ir 
apsileidimu pasaulėžiūros dalykuos — štai tos piktžolės, kurių 
sveika dvasia tur kratytis labiau, nei švelni ranka dilgėlių lapų. 
O dirva piktžolėms labai patogi; aplinkybės ruošia joms veis
lių dirvą.

Pastatykim sau prieš akis idealą didingos, nepalenkiamos, 
nepalaužiamos asmenybės. Pasiryžkime būti sau žmonėmis. Ir 
būkime jais — savais norais ir Dievo stiprinami per sakra
mentus.

*
Kai vėjas pūstelėjo, rašo Ignas Šeinius, smilga palinko, 

it pušis, prie plačiašakio tvirtakamienio dobilo. Atsirėmė, susi
kabino.

Kad gyvenimo vėjas pūsčioja ateitininkus, jie turi prilinkti 
vienas prie kito, turi glaudžiausiai susitelkti į vieną būrį. Or
ganizacinis drausmingumas yra tas ramstis, kurs išlaikys atei
tininką, nesuklupusį nuo audros siutimo.

Tad niekur nesidairydami, nieko neužkabindami, energijos 
ir optimizmo kupini, ženkim su Dievo pagalba į šių metų kūry
bos darbą!

<5fuxl. ę&ag.au.slias

Rašysena ir charakteris
1) Rašysenos individualumas. 2) Jos sąryšis su žmogaus būdu. 3) Gra

fologijos reikšmė. 4) Rašysenų rūšys. 5) Vyrų ir moterų rašysena. 6) Žmo
gaus amžiaus įtaka rašysenai. 7) Nuotaikos įtaka rašysenai. 8) Kokie raštai 
grafologijai tinka. 9) Grafologas ir erzacgrafologas.

1. Kaip nėra pasauly dviejų žmonių, kurie ir veido bruo
žais ir būdu būtų vienas į antrą panašūs kaip du vandens lašu, 
taip gal nėra žmogaus, kurio rašysena būtų visiškai panaši į 
kito kurio žmogaus rašyseną. Kiekvienas subrendęs žmogus 
rašo tam tikra rašysena, kurios jis net ir norėdamas negali pa
keisti taip, kad joje nebebūtų panašumo su pirmykšte. Iš kur 
tas žmonių rašysenų įvairumas?

Štai mokykloje vaikai pradeda mokytis rašyti. Mokytojas 
parašo lentoje raidžių ir žodžių pavyzdžius, ir taip mokiniai 
mokosi dailyraščio. Bet nežiūrint to, kad tam tikras vaikų skai
čius vienu kartu pradeda mokytis rašto prie vieno mokytojo, 
nežiūrint to, kad lentoje duotus ir vadovėly matomus dailyraš
čio pavyzdžius patys vaikai kiek galėdami stengiasi pamėgdžio
ti — vis tiek po kurio laiko kiekvienas vaikas rašys daugiau 
ar mažiau skirtingas raides nuo kitų savo draugų. Ir juo to
liau, juo daugiau tų mokinių rašysena įgys individualumo žymių, 
kol ji galutinai nusistos. Ką mums šis faktas sako?
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2, Apie žmogaus būdą mes sprendžiame pagal jo išviršinio 
pasireiškimo žymes, pagal tai, kaip žmogus tam tikrais atsiti
kimais pasielgia. Žodžiu, visa tai, kas žmonėse yra skirtingo 
išviršiniu atžvilgiu, liudija mums apie jų būdo individualines skir
tingas žymes, o visa tai, kas juose tuo atžvilgiu yra panašaus, 
liudija apie jųjų būdo panašumą.

Kaip žmogaus būdo individualumas reiškiasi kiekviename 
žmogaus veiksme, taip ir rašysenos individualumas nepranyksta, 
ar žmogus rašys dešine ar kaire ranka, ar įsikandęs pieštuką, 
ar koja smiltyse. Šitas žmogaus rašysenos žymių atkaklus pas
tovumas rodo, kad rašysena yra tiesioginiame sąryšy su žmogaus 
būdu. O jei taip, tai išvada aiški — iš rašysenos gaiima pažinti 
žmogaus būdas.

Rašymo veiksmas yra gana sudėtingas dalykas ir valdo
mas žmogaus smagenų. Todėl sprendžiant iš rašysenos apie 
rašiusiojo būdą, turi reikšmės kiekvienas kad ir smulkiausias 
vingis ir brūkšnelis, kiek jis taisyklingai ir pastoviai pasikarto
ja, nes kiekviena tokia rašysenos žymė turi žmogaus smagenų 
sistemoje, taigi ir būde, savo priežastį. Prityręs grafologas, t. y. 
žmogus, sugebąs iš rašysenos pažinti rašiusiojo būdą, iš rašy
senos gali daug daugiau spręsti apie žmogaus charakterį, negu 
iš veido bruožų. (Mokslas, kaip iš rašysenos pažinti žmogaus 
būdą, vadinamas grafologija).

3. Grafologija labai daug naudos gali duoti pedagogui, 
kuris pagal auklėtinių rašyseną gali sėkmingai kontroliuoti jų 
būdo rutuliojimąsi ir gali jiems duoti tinkamų patarimų, ypačiai 
tada, kai auklėtinis kreiptųsi pas jį profesijos pasirinkimo rei
kalu.

Grafologiniai gabumai labai naudingi istorikui, kuris tyri
nėdamas senovės raštus gali daug daugiau juose išskaityti negu 
istorikas negrafologas.

Teismai taip pat neretai susiduria su klastotais dokumen
tais, anoniminiais laiškais, netikrais parašais ir p.

Pagaliau , mokėjimas iš rašysenos pažinti žmogaus būdą 
kiekviename žingsnyje gali daug naudos duoti ir šiaip žmogui 
inteligentui.

4. Rašysenos galima skirti į tris grupes: a) pradžiamok
slių rašysena. Ją turi visi pradedantieji rašyti ir tie, kurie su 
raštu mažai reikalų turi, kaip ūkininkai, darbininkai ir kt. Tokia 
rašysena dar neturi arba turi labai nedaug individualumo. Joje 
svarbiausia žymė yra — neįgudimas rašyti, b) Kaligrafinė rašy
sena; tai tokia, kurioje yra bent žymia dalimi išlaikyti daily
raščio arba kaligrafijos reikalavimai. Čia raidės yra dailios, pa
spaudimai taisyklingi, atstumas tarp raidžių ir tarp žodžių pa
stovus. Tokia rašysena irgi neturi individualumo žymių. Prie 
šios grupės reikėtų priskirti ir, jei taip galima pavadinti, se- 
kretoriška rašysena. Ji labai artima kaligrafiškajai, tik turi 
daugiau visokių susukimų, kilpų. Tokią rašyseną turi raštiniu--
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kai, sekretoriai ir tie, kurie rūpinasi daugiau rašto forma negu 
turiniu.

Šitos grupės rašysenos savininkai paprastai nėra didžių 
dvasinių vertybių žmonės, c) Trečioji rašysenos rūšis grafolo
gijai yra vertingiausia, nes jos pagrindinė žymė yra individua
lumas. šią rašyseną turi beveik visi inteligentai. Kaligrafijos 
taisyklės čia dažniausiai toli gražu neišlaikomos, ir kartais rašy
sena yra net sunkiai išskaitoma, o tuo tarpu liudija apie teigia
mus rašiusiojo dvasios savumus.

Žinoma, realybėje maža yra rašysenų, kurios visai sutiktų 
su čionai nurodytomis grupėmis; mažiausia yra grynų kaligra
fiškųjų rašysenų.

5. Kadangi rašysena yra tiesioginiame sąryšyje su žmo
gaus charakteriu, tai suprantama, kad joje atsispindės vyro 
ar moters būdas, kiek jis rašiusiame bus tikrai individualus ir 
charakteringas vyro ar moters tipui. Vyro rašysena pasižymi 
didesniu tvirtumu, valios jėga, šaltumu, atsargumu, ištvermingu
mu, griežtumu ir p,, o moterų — jausmingumu, nuoširdumu, at
virumu, jautrumu ir t. t. Tačiau dėliai paminėtųjų rašysenos 
žymių susipynimo, kuris dažniausiai realybėje pasitaiko, neleng
va yra tikrai pasakyti, kurios lyties yra ta ar kita rašysena, juo
ba, kad pastaraisiais laikais moterims tenka dirbti daug vy
riškų darbų, kas nepraeina be pėdsakų jų būdo susidaryme. Pa
tys žinome, kad daug vyrų yra su moterišku nuoširdumu, jaus
mingumu, panašiai, kaip nemaža yra moterų su vyrišku valios 
ir širdies kietumu.

Be šitų žymių nėra kito masto, pagal kurį galima būtų 
pažinti rašiusiojo lytis, todėl, tai padaryti ir geri grafologai daž
nai negali, nekalbant jau apie pradedantį šioj srity praktikuotis 
asmenį.

6. Vaikų rašysena pasižymi vaikiškais būdo savumais: at
virumu, nedrąsumu, nepastovumu... Tačiau tas žymes dar tem
do nevikri rašysena, nedailios, nevienodo didumo raidės.

Jaunuolių rašysenoj žymu platūs užsimojimai, drąsa, ieš
kojimas naujų kelių, naujų veikimo būdų Dėl to jų rašysenoje 
eilutės į galą paprastai pakilusios aukštyn, raidėse daug nerei
kalingų susukimų, kilpų ir vingių. Jaunuoliui bręstant, drauge 
ir jų rašysena lieka ramesnė, pranyksta didžiųjų raidžių susuki
mai ir kilpos, užleisdamos vietą energingesniems brūkšniams ir 
paspaudimams; rašysena įgyja vis daugiau pastovių žymių.

Senatvėje žmogaus rašysenoje neretai pastebima nuvar
omo žymių, kada žmogus, nukamuotas gyvenimo vargų, pasi
junta jau nebetinkamas kovoti su jais. Bet kartais ir senų žmo
nių rašysena rodo jaunuolišką gyvumą, judrumą ir jaunatvės; 
mostus. Taip rašo tie, kurie dar tebesijaučią pertekę jėgų gy
venti, nors jų plaukai jau kaip sniegas balti. Yra tokių asmenų 
ir pas mus’.
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7. Džiaugsmas, liūdesys, pyktis — viskas ryškiai atsimuša 
rašysenoj. Džiaugsmo ar vilties pagautas žmogus rašo greitai, 
skubėdamas, į viršų kylančiomis eilutėmis. Ir priešingai, nusi
minęs, nuliūdęs žmogus rašys žemyn linkstančiomis eilutėmis, 
nes ir mes, pamatę nuliūdusį žmogų, klausiame jį: ,,Kogi tu čia 
dabar nuleidai nosį?“ Pyktis, nervingumas rašysenoj pasireiš
kia aštriais vingiais, taškeliais ir kabliukais (smulkią ir aštrią ra
šyseną turi dar satyrikai ir kandūs kritikai).

8. Grafologiniu atžvilgiu daugiau reikšmės turi tie raštai, 
kuriuos žmogus rašo ko mažiausia kreipdamas dėmesio į rašto 
formą. Mažiausia gi rūpinasi žmogus rašto forma tada, kai jis 
rašydamas visą dėmesį suspiečia į savo minčių ir jausmų eigą. 
'O tai dažniausiai esti rašant laiškus, dienoraščius ir apskritai 
visada tada, kai žmogus neturi pagrindo rašto forma rūpintis. 
Priešingai esti, sakysim, kai rašomas prašymas. Taigi laiškai 
grafologijai yra viena tinkamiausių medžiagų, nors kaip jau 
iminėta, nusistojusi rašysena savo individualumo niekada ne
gali pamesti. Turį daug praktikos grafologai sugeba pažinti, 
’kurio iš kaltinamųjų yra rašyti anoniminiai laiškai, nors ir kaip 
.gudriai jų būtų stengtasi pakeisti rašysena.

9. Pagaliau reikia pabrėžti, kad norint tikrai mokėti iš 
irašysenos pažinti žmogaus būdą, nepakanka vien perskaityti 
vienas kitas veikalėlis šiuo klausimu. Tam tikslui reikia ne tik 
išstudijuoti bendroji psichologija, ne tik ilgametės praktikos, 
ibet dar ir įgimto gabumo.

Mano Čia nurodyti bendrieji grafologijos bruožai turi, ži
noma, daug išimčių, kurios pastebėti ir išaiškinti yra jau prity
rusio grafologo dalykas. Šiame trumpame rašinėlyje ir negalima 
buvo duoti praktiškųjų nurodymų, kaip galima būtų iš rašysenos 
pažinti nors bendriausi charakterio bruožai. Norįs geriau su gra
fologija susipažinti daug medžiagos ras gausioje šiuo reikalu vo
kiečių literatūroje, iš kurios keletą veikalų čionai paminėsi:

L. Klages, Handschrift und Charakter, 208 S,, 1929, Kilcberg.
H. Gerstner, Handschriftendeutung, 83 S., Stuttgart, 1922,
H, Gerstner, Lehrbuch der Graphologie,
G. Schneidemuhl, Die Handschriftenbeurteilung, B, G. Teubner — 

93 S., Leipzig, 1922.
G. Schneidemuhl, Handschrift und Charakter, 318 S., Leipzig.

e. &
įllsisv tikinant su Sąjungos 
jpivminis^lzu Vladu Viliamu

Š, m, rugsėjo mėnesį visiems moksleiviams ateitininkams 
gerai pažįstamas sąjungos pirmininkas Vladas Viliamas pasi
braukė iš Centro Valdybos, kurioje išbuvo trejus metus — vienas
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sekretorium, o dvejus — pirmininku. Čia norime patiekti trum- 
ną mylimo pirmininko gyvenimo aprašymėlį.

VI. Viliamas gimė 1904 
m. spalių mėn. 15 d. Roki
škio apskr. Obelių valsčiu
je Norkūnėlių kaime. Nor- 
kūnėliuose Viadukas ir 
praleido gražiąsias vaiky
stės dieneles mylimų tė
velių globoje. Kai jis su
laukė 7 metų, tėveliai per
sikelia į Ramidavos vien
kiemį, netoli Obelių. Čia 
Vladui tenka 2’/2 vasaros 
ganyti savo karvytes, bet 
tik be botago... 1916 met. 
įstojo į Norkūnėlių pra
džios mokyklą, dabartinio 
ateitininko sendraugio ir 
Rokiškio kuopos garbės 
nario p. Kepenio vedamą.
1917— 18 m, Vladas steigia 
pavasarininkų kuopelę.
1918— 19 m. pragyveno

VI. Viliamas. Radvilišky, kur tarnavo
koperatyve. 1920 metų 
rudenį įstojo į Rokiškio 

gimnazijos II klasę, iš kurios peršoko į ketvirtą. Tais pačiais 
1920 m. įstojo ir į ateitininkų organizaciją. Mokėsi gerai. Ket
virtoje klasėje būdamas vadovavo jaunesniųjų at-kų kuopai, 
o 5, 6 ir 7 klasėse būdamas buvo visos Rokiškio kuopos pir
mininku; dirbo įvairiose kuopelėse, sekcijose. Per visą gimna
zijoje mokymosi laiką dirbo ir pavasarininkams; buvo jų rajono 
valdybos vicepirmininkas, revizijos komisijoje ir t. t.

1925 m. jubiliejiniame ateitininkų kongrese jis aktin
gas prezidiumo narys. 1926 metų pavasarį baigė gimnaziją. 
Tenka pažymėti, kad nuo ketvirtosios klasės Vladas dėl ne
pakankamo tėvelių turtingumo turėjo verstis savo lėšomis, ku
rias turėdavo sunkiai uždirbti iš pamokų. 1926 metų va
sarą ištinka Vladą didelė skaudi nelaimė — pasimiršta jo my
limas tėvelis, nebsulaukęs savo gal didžiausio noro: sulaukti 
savo sūnelio gražaus, vertingo ir laimingo gyvenimo.

Tų pačių metų rudenį įstoja į Lietuvos universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą, kur studijavo geografiją, pedagogi
ką, filosofiją ir kitas šakas. Dabar jau minėtame fakultete kur
są yra išklausęs ir nuo šių mokslo metų persikėlė į Gamtos-Ma
tematikos fakulteto 2-rą kursą.
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1926—27 m. Vladas buvo centro v-boje sekretorius, o per 

garsiąją Palangos 1927 metų reorganizacinę konferenciją iš
rinktas sąjungos pirmininku, kurio pareigose ir 1928 m. konfe
rencija privertė pasilikti. 1928 m. rudenį išrinktas į Universi
teto atstovybę, kur ėjo ir dabar dar eina užsienių komisijos 
pirmininko pareigas. 1927 met. jam teko atstovauti Lietuvos 
abstinentams Pabaltijo stud. abst. konferencijoje Taline. Šių 
metų pavasarį buvo išvykęs į Karaliaučiaus universitetą, kur 
išbuvo apie tris mėnesius, išklausė geografijos ir geologijos 
semestrą ir padarė keletą ekskursijų po rytprūsių kraštą.

Vlado Viliamo vadovavimas sąjungai pasižymi dideliu 
darbingumu, nuveiktų darbų vaisingumu ir našumu. Jo pastan
gomis ir rūpesčiu gerai susitvarkė C. Valdyba finansiniu at
žvilgiu.

Nors Vladas ir pasitraukė iš vadovybės, bet jis juk nie
kur toli neišvyksta ir yra pasiryžęs visą savo gyvenimą dirbti 
ateitininkų gerovei. Jis dar jaunas, energijos kupinas, todėl 
palinkėkime, reikšdami jam dėkingumo jausmus, laimingiau
siai baigti studijas, ko daugiausiai patarnauti brangiajai tėvy
nei, kuriai mes tiek daug gero ir gražaus norime ir jai dir
bame.

Kcks man patinka mckylejas
Ankietos atsakymai.

Atsakymai į ankietą, paskelbtą ,,Ateities“ 4 nr., dar te- 
beplaukia. Daugiausia atsiliepė mergaičių. Berniukai, matyt, 
dar neprisirengia, ypačiai pačiame Kaune. Mat, patarlė sako: 
arti bažnyčia, toli Dievas. Provincijai, o ypačiai draugėms mer
gaitėms — nuoširdus dėkui, kad jos greit ir tiksliai atsiliepia. 
Susidomėjimo parodė ir mūsų okupuotosios Lietuvos draugai 
moksleiviai: gražus atsakymas gautas iš Vilniaus. Draugams 
vilniečiams ypač esam dėkingi. Laukiam dar daugiau atsakymų 
iš mūsų mielosios Lietuvos, o ypačiai iš mūsų laikinos sostinės, 
dar maža tepasirodžiusios, ir užtraukiame atsakymus ligi lap
kričio m, 1 d.

Čia dedame jau vieną gražų atsakymą, patį pirmąjį, kuris 
pasiekė redakciją. Jo autorius — mergaitėj VI klasės, iš Lie
tuvos šiaurės.

Atsakymai,
1. Vistiek ar vyras, ar moteris, ar vedęs, ar ne; ar jau

nas, ar senas.
2. Drausmingas, reikalaująs tvarkos, judrus, linksmas, 

o rimtuose dalykuose — rimtas.
3, Kurs nusikaltusį mokinį pats pabartų ir net nubaustų 

be klasės auklėtojo. Tačiau turi mokytojas taip pasistatyti,
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kad jam kuo mažiausiai mokiniams pastabų reikėtų daryti, kuo 
mažiausiai bartis ir kuo mažiausiai bausti.

4. Tas, kurs trumpai ir viską pasako, išaiškina.
5. Tas, kurs dažnai klausinėja, ir klausinėja iš tos dienos 

pamokos, o sykiu ir iš praeito kurso svarbesnius dalykus.
6. Tas, kurs pradžioj metų rašo blogesnius pažymius ir 

spaudžia mokytis, o metų gale, vesdamas metinius pažymius, 
būna gan nuolaidus.

7. Tas, kurs pažymius rašo viešai.
8. Tas, kurs su mokiniais elgiasi kaip vyresnysis.
9. Tas, kurs priverčia mokinius per pamoką pagalvoti ir 

pačius pasakyti.
10. Tas, kurs būdamas vakarėliuos ar mokinių pasilinks

minimuos, šoka ir žaidžia su mokiniais, bet save pasistato taip, 
kad mokiniai visur jaučia, jog jis yra vyresnysis, ir jį gerbia.

11. Tas, kurs visados švariai, paprastai, tvarkingai apsi
taisęs.

P. S. Mokytojas gali retkarčiais pamokas paįvairinti įvai
riais gražiais pasakojimais, rimtais ar juokingais, ar net gražiais, 
švariais anekdotais.

Iš mokytojo lūpų neturi ištrūkti joks nerimtas, nešvarus 
(net „riebus“) posakis. Tas jį žemina net ir tokių mokinių aky
se, kurie atsitiktinais atvejais juos mėgsta.

Mokytojas turi būti pyktyje susivaldąs ir būdamas su
pykęs mokinių nebaudžia, bet atlieka tai, praėjus pykčiui. Jis 
turi su mokiniais elgtis mandagiai, jei jis yra jaunas. Būdamas 
senas gali elgtis tėviškai, motiniška. Mokytojas turi būti mo
kiniams visur pavyzdžiu. Taip pat neturi daryti, nors ir už mo
kyklos sienų, to, kas jį žemintų mokinių akyse.

Mokytojas turi turėti autoritetą.
Mokytojas turi mokėti vesti pamoką ir suvaldyti moki

nius. Nėra sunkesnės valandos rimtiems mokiniams už tą pa
moką, kai klasėj didžiausia netvarka: vieni rėkia, kiti šnekasi, 
kiti išdykauja, kiti niūniuoja, o mokytojas keliems mokiniams 
kampe ar vėl kur nors aiškina pamoką ar taip ką nors (mūsų 
mokykloj tokių pamokų esti). Mokytojas taip pat turi priverst 
mokinius, kad jie visi sektų pamoką. To siekia klausdamas, 
liepdamas atsakinėjančiam padėti; kas anksčiau buvo pasakyta, 
pakartot; vienam pradėjus kokį klausimą aiškint, staiga per- 
traukt ir liepti kitam toliau varyt ir t. t.

Svarbiausia tai tas, kad mokytojas būtų toks sąžinin
gas, toks geras mokiniam, kad jis gerai mokėtų savo dėstomąjį 
dalyką. Mokytojas, nemokąs savo dėstomojo dalyko, yra di
džiausias mokiniiį skriaudėjas.

Turi būti taip, kad ką mokytojas pasakė, yra šventa, kad 
mokiniui netektų abejoti dėl to pasakymo tikrumo, teisingumo

VI klasės mokinė.
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oc. g. s.

ŽL žliselittlse ©ctoc/irrictžžė
Liūdnai skamba ir gaudžia Simno varpai 
Štai vos pražydusią gėlę paviliojo kapai...

A. a. Aneliukė gimė 1905 m. lapkričio 30 dieną, Žuvinių, 
kaime, Simno valsčiuje, Alytaus apskrity). 1927 metais baigė 
Marijampolės Valstybinę Rygiškių Jono gimnaziją. 1928 metais 
baigė pedagoginius kursus Marijampolėje ir ligi savo mirties 
1929 metų liepos 7 dienos mokė Kretingos apskrity, Mosėdžio 
valsčiuj, Priealguvos pradžios mokykloj. Kūną parvežė į Simno 
kapus. Čia ją liepos 11 dieną ir palaidojo vietos jaunuomenė 
einanti mokslus. Ypač ateitininkai prisidėjo prie Aneliukės lai
dotuvių.

Atostogos, jėgų sustip
rėjimo laikas, gyvos dva
sios pasisėmimas, visų lau
kiamos dienos.

Po platųjį pasaulį išsi
skleidę šeimos nariai sten
giasi susirinkti į vieną bū
relį, kur būtų ramu, švel
nu, džiaugsminga.

Visi džiaugiasi, visi gy
vena atostogų gražia nuo
taika, tik Daugirdų šeima 
nepatyrė džiaugsmo — iš 
jų tarpo išsiskyrė mamytei 
mylima dukrelė, broliukui 
ir sesutėms gera sesutė 
Aneliukė. Tiesa, ji parva
žiavo į savo šeimą, bet ne
parvežė namiškiams džiau
gsmo, nes jau gulėjo grabe.

Aneliukė mirė. Liūdi jos 
mamytė, brolelis ir sesu

tės, gailisi ateitininkai, o ypač eucharistininkai, netekę darbščios 
ir pavyzdingos darbininkės.

Organizacijoj ji nebuvo vadų eilėse, o tai vien dėl kuklu
mo. Tačiau koks darbas jai buvo skiriamas, visada su didžiausiu 
stropumu atlikdavo.

Ji troško šviesos ne tik sau, bet ir visiems žmonėms. Tam. 
stoja ji į pedagoginius kursus Marijampolėj, kad vėliau galėtų 
skiepyti kas gražu, dora ir kilnu.

Deja, tas darbas jai teko dirbti neilgai— vos vienerius 
metelius.



341

Iš a. a. Aneliukės būdo bruožų pažymėtina jos gilus įsisą
moninimas ne tik į savo pareigas, bet ir bendrai į žmogaus gy
venimą, jo tikslą. Ypač pabrėžtina Aneliukės, kaip ir visos 
Daugirdų šeimos religingumas. Religijos tiesos jai buvo ne vien 
proto arba vien širdies dalykas, bet proto, širdies ir valios kartu. 
Religijos praktika jai buvo ne paprotys ar pareiga, bet gyvas 
reikalas.

Taip, tėveliui, broleliui mirus, o mamytei sergant, ji nenu
simena, bet sako: „Jei jau taip Dievas nori, tegu taip ir būva, 
nes Dievas geriau žino, ką daro. Ir aš dabar nusiraminu tik mal 
doje savo skaudančią širdį“.

Pranyko iš šio pasaulio arenos viena skaisti gėlelė. Visą 
savo mokslo laiką buvo uoli ateitininkė-eucharistininkė ir savo 
idealiu pavyzdžiu žavėjo jaunuolius.

Ji pasižymėjo budo švelnumu, darbštumu, nekaltumu, 
skaistumu ir pamaldumu. Dėl to ir mirė sielos ramume ir malo
niu šypsniu veide.

Taip nusiminę liūstame, trokštame išvysti tą, kuri mus ne
seniai džiugino, linksmino...

Bet veltui... „Mirties nuolat stumiami prie naujų krantų,
be sugrįžimo nešami į amžinąją naktį, argi negalim mekadcsz^ 
į amžių okeaną mesti inkaro bent vieną dieną?“ — 
Lamartine’o žodžius. Zr* *

Negrįši, brangi idėjos sesute, į mūsų būrelį. Tu Nuėjai, kur 
skaistu, gražu, kur skamba angelų balsai. Linksminkis, ilsėkis, 
brangi sesute, Kristuje. Tu laiminga dabar. Mes /Tave minėsime 
savo maldose, o tu užtark mus pas Aukščiausiąjį.

Nors negailestingoji mirtis atskyrė Tave nuc^nūsų^^k^iau' ' 
atminimas ilgai pasiliks mumyse. Aneliuke! Tu savp^ trumpu gy
venimu parodei mums tikrą žmoniškumo pavyzdį, kbkio reika-tp 
lauja ir mūsų obalsis: „Visa atnaujinti Kristuje“. \

Nėra žmogui svarbesnio daikto, kaip ko anksčiausia iš
mokti naudotis savo dvasios viršybe kūnui, ir įpratinti kūną 
klausyti.

Visas žmogaus gyvenimas yra didelis egzaminas, rimtas 
kvotimas, kurio niekas neišlaiko, kas griebiasi nedorų prie
monių.

Foerster.
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Jaunųjų žiedai

Sidabro Rasa

Papilalės kalnas
Rietavo apylinkėje yra labai gražus ir neaukštas kalnas. 

Žmonės jį vadina ,,Papilalės“ kalnu. Ant jo viršūnės kapai, 
kurie, kaip žmonės sako, yra paties vyskupo švęsti. Kapuose 
keletas kryžių, senų ir jaunų medžių. Netoli nuo kalno teka 
Jūra, kuri, nuo jo žiūrint, labai gražiai atrodo. Gražiai pava
sarį atrodo ir apie Jūrą esančios lankos.-

Seniau, netoli nuo to kalno gyvenęs turtingas ūkininkas. 
Jis turėjęs keletą vaikų, kurie eidavę pas tą kalną ritulio 
mušti. Vieną sekmadienį, kai jie mušę ten ritulį sumos metu, 
atėję pas juos keletas jiems lygių berniokų. Jie labai smarkiai 
ritulį mušė. Kai jie paleisdavę ritulį, tai tas lėkęs kaukda
mas. Vaikai labai nustebę, kad nematyti svečiai taip gerai 
moka mušti. Pamušę dar kiek laiko, vaikai pavargę ir nuėję 
namo, svečiai taipogi dingę. Vaikams labai patikę svečiai, 
todėl parėję namo ėmė teirautis tėvų, iš kur ir kas galėję ateiti 
pas juos mušti ritulio. Tėvai daug aplinkinių gyventojų pavar
džių išvardijo, bet vaikai sakės jų vaikus pažįstą, ir kad nė vie
ni pas juos nebuvę.

Kitą dieną vaikai išėję vėl ten mušti ritulio, bet svečių 
neatėję. Taip praėjus visa savaitė. Kai prisiartinęs sekmadie
nis, ir vaikai vėl mušę sumos metu, atėję svečiai ir taip pat 
smarkiai mušę. Kai šį kartą vaikai parėję namo, papasakoję 
tėvams apie svečius, tai jie supratę, kuo čia einasi. Ir kai atei
nantį sekmadienį vaikai ėję mušti ritulio, tėvai įsakę vyresnia
jam pažiūrėti svečiams į nosis. Jei jie neturi nosy skylučių, 
tai pamokė su rituliu duoti vienam į kaktą ir bėgti namo.

Kaip tėvai įsakė, taip jis ir padarė.
Vos jie nuėję, vėl atėję nepažįstamieji svečiai. Vyresny

sis apžiūrėjo jų nosis, ir pamatęs, kad jos neturi skylučių. Ta
da, kaip tėvai buvo sakę, paėmęs ritulį ir drožęs vienam į kak
tą. Tas pasvyravęs, sukriokęs baisiu balsu ir išnykęs jiems iš 
akių. Kiti irgi jį nusekę. Vaikai nulėkę namo. Nuo to laiko 
niekas daugiau neatėjęs, nors ir sekmadienį mušę.

Kitą kartą ėjęs tų vaikų tėvas vieną sekmadienio dieną 
per sumą pro tą kalną. Žiūri — kapuos du vyrai atsidarę gele
žinę skrynią, bevėdiną auksinius pinigus. Žmogus drąsus, nie
ko nebodamas ir nuėjęs prie jų. Kai priėjęs prie pat skrynios, 
dar kiek pasidrąsinęs ir paprašęs pinigų. Vyrai atsakę: ,.Pasi
imk kiek nori“. Bet jis savom rankom nenorėjęs imti, o vis 
prašęs, kad duotų, bet matydamas, kad nieko gero nebus, nu
sisukęs ir nuėjęs kalbėdamas poterius savais keliais.
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Tave myliu — tau trokštu gero
Gavau šitokį laišką*).
,,Prieš kelias dienas parašiau Tamstai trumpą laiškutį pra

šydamas patarimo, kaip užlaikyti tą dvasios ramumą, kuriuo, 
nors ir be mano nuopelno, aš džiaugiausi jau nuo kelių dienų. Aš 
tai laikiau ypatingos Dievo malonės vaisiumi ir be galo bijau jo 
netekti. Bet, deja, dabar štai jau jo neturiu, vėl neramumas, liūd
numas mano sieloje. Šią valandą jaučiu be galo didelį reikalą 
būti palaikomas, bet žvelgdamas aplinkui nerandu, kas mane 
paremtų, kas mane suprastų. Vėl mane apėmė liūdnumas; abejo
nė apie viską; gilus, naikinąs skausmas nuodija mano gyvenimo 
dienas. Kam kentėti, kentėti be jokios priežasties? Turėti šią 
vargšę sielą taip skaudžiai kankinamą šiame amžiuje, kuris tu
rėtų būti ( ir yra daugumui) pilnas džiaugsmo, nerūpestingumo, 
linksmumo? Gal nepaprastas mano nervų jautrumas yra viso to 
priežastis: bet koks niekniekis mane sudrumsčia, dangus mai
nydamas spalvą daro įtakos mano širdžiai, paukščių kranksėji
mas mane užgauna, papjauta žolė sukelia manyje liūdnas mintis 
apie nepastovumą viso to, kas yra ant žemės, prieš begalinį 
žvaigždėmis nusėtą dangų aš visas susijaudinęs klausiu: kam. visa 
tai? Argi vien tam, kad keltų varguolių širdyse pavydėjimo pilną 
skausmą?; Aš abejoju. Abejoju apie viską. Apie mane patį.

Kodėl mano siela, siekdama to, kas gera ir gražu, turi nuo
latos vilkti paskui save šį kūną, tinginį, pilną nelemįų magmo- 
gių, kurs nuolat mane traukia į žemę? Kodėl pasižadėjus neįsi
leisti į galvą kitko, kaip tik skaisčias ir kilnias mintis, nuolatos 
pinasi šlykštūs, niekingi vaizdai? Kodėl ta nuolatinė kova tarp 
sielos ir kūno, tarp idealo ir realybės? Kodėl turime pasiduoti 
tam neišvengiamam sunkumo dėsniui, kurs trukdo visokį paki
limą?

Išsigandęs ir slegiamas tų klausimų aš puolu į Dievą; su 
Jėzumi širdyje atrandu kelioms minutėms ramybę, lašelis tyro 
džiaugsmo palengvina valandėlei sužeistos mano širdies skaus
mą. Bet tuoj dangus apsiniaukia, pratrūksta griaustinis, vėtra 
išblaško viską, ir vėl palieku šaltas, pilnas skausmo, be vilties, 
it kalinys prie neperlaužiamos mūro sienos!

Taip mano dienos slenka kaip lydinti mirusį eisena. Gal 
gyvenimas ir darbas kokioj nors šventoj bendruomenėj mane 
sustiprintų, gal turėdamas šalia savęs, kas mane pataisytų, pa
laikytų, ir aš atrasčiau savo kelią...

Vienintelį ypatumą aš turiu — silpnumą. Pasitikiu visais, 
visiems leidžiu pažinti mano kančias, bet niekas nesugeba pa
dėti man jų kentėti. Tas pasitikėjimas visais ar tik nėra mano 
vda, trūkumas?“ N. N.

*) Visi šiuose straipsniuose dedami laiškai yra autentiški. Prof. Dr. 
A. Cojazzi S. S.
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Šiaip į tą laišką ėmiau atsakyti:
,,Mielas drauguži, pasitikėti... visais yra trūkumas arba, 

geriau sakant, perdėjimas; pasitikėti tuo, kas tau gali ir moka 
padėti, yra išmintingumas. Tačiau užuot atsakęs tiesiogiai į tavo 
laišką, pradedu šiek tiek iš tolo.

Žodžiai ilgai vartojami sudyla ir sugenda kaip amatininko 
įrankiai. Išnagrinėję kai kuriuos žodžius pastebime, kad kilmėje 
jų prasmė yra visai kitokia, net priešinga tai, kuri paprastame 
vartojime jiems yra duodama. Kai kurie vyrai turi vardą Rali
stas, kurs reiškia g r a ž i a u s i a s, o iš tikrųjų yra biaurūs 
kaip sniego seniai. Kai kurios moterys vadinasi Daratos, tai 
yra Dievo dovanos, o iš tikrųjų yra vertos tik velnio tetu
lėmis vadintis. Tą patį reikia tarti ir apie posakį: tave myliu, 
kuris turėtų būti lygus tau trokštu gero.

Ištirkim tą posakį tikroje jo prasmėje, ką jis reiškia? Ogi 
štai ką: Aš trokštu tau gero, viso ir tikro gero, stengiuosi tau 
jo parūpinti ir džiaugiuosi parūpinęs. Mama sako savo sūneliui: 
tave myliu —tau trokštu gero, ir sako tiesą, nes be abejo trokš
ta jam visokios laimės, pati pasišvenčia, norėdama jam ką gero 
parūpinti, yra pasiryžus net mirti dėl jo. Kareivis, kurs sako 
savo tėvynei: tave myliu, ir nevengia vargo dėl jos, nebėga iš 
kovos lauko, bet kovoja ir, jei reikia, miršta dėl jos. Karžygės 
vienuolės, kurios visą savo gyvenimą pašvenčia ligoniams tar
nauti, misijonieriai, kurie nebodami pavojų neša laukiniams ti
kėjimo šviesą, gali pakartoti tą posakį tikra ir pagrindine jo 
prasme, nes ligoniams ir netikėliams teikia arba bent nori teikti 
viso gero.

Tačiau tas posakis paprastame vartojime dažnai turi visai 
priešingą prasmę. Stebėk į jaunuolį, kuris ką tik pradeda jausti 
pirmutinius pojūtingos meilės pasireiškimus ir vogtinai rašo 
laiškelius draugui ar draugei ir liguistu gestu, iškraipytais žo
džiais sako: tave myliu — tau trokštu gero!

Bet tikra prasme, ką tai reiškia? Jei paklausi jo paties, jis 
net atsakys, kad yra pasiryžęs pulti į vandenį ir į ugnį už tą drau
gą ar draugę ir tai sakydamas nemeluoja, nes tikrai laiko save 
sugebančiu to heroizmo. Bet palauk porą dienų, kol perplieks 
ta užsispyrusi šiaudų ungis ir simpatijos vietą užims atšalimas 
arba tiesiog neapykanta. Dabar jau jis ne tik nemirtų už drau
gą ar draugę, bet negali jų nė matyti. Dėl ko? Dėl to, atsakys 
jis, jei bus atviras, kad jau jam nepatinka. Kitaip sakant: pirma 
jam patiko dėl to, kad kurstė jo liguistą pojūtingumą, dėl to, kad 
jam tarnavo, jam buvo naudingas — visai taip, įrankis 
ar vaisius. Kai įrankis sudilo arba vaisius išspaustas, jaunuolis — 
tironas meta šalin vieną ir antrą ir mindžioja, o mindžiodamas 
dar sako: gana, to jau aš sotus!

Taigi jaunuolio lūpose posakis: tave myliu — tau tokštu 
gero (ne visada, bet gana dažnai), reiškia: mane myliu — man 
trokštu gere (Bus daugiau).
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Nauja šeimininkė,
— Net keturius kotlietus tamsta kepi. Argi tamstos vyras 

tiek daug valgo?
— Ne. Žinai, aš nemoku jų gaminti, tai iš visų keturių vis 

gal nors vienas išeis pakenčiamas.

Mokykloje.
Mokytojas: Ką man gali pasakyti apie dangaus kūnus?
Mokinys. Ponas mokytojau, danguje kūnų nėra. Ten gy

vena tik vienos dūšios.

Nenori...
Mamytė: Ar norėtum, Joneli, būti mokytojas?
Jonelis: Oi ne, motute.
Mamytė: Kodėl, vaikuti?
Jonukas: Patsai tingiu mokytis ir kitų nenoriu varginti...

Geri vaistai.
Jauna panelė; Ponas gydytojau, man galvą skauda. Ką 

reikia daryti?
Gydytojas: Reikia ištekėti. Tuomet vyrui ims galva 

skaudėti.

Gabus artistas.
Vienas artistas turėjo vaidinti vargingo žmogaus rolę. 

Išeidamas į sceną, jis pamiršo nusiimti nuo krūtinės auksinę laik
rodžio grandinėlę. Vaidinant jam teko vienoje vietoje ištarti: 
,,0, Dieve, mirštu iš bado“.

— Kai mirsi, palik man tamsta aukso grandinėlę — atsi
liepė kažin kas iš žiūrovų.

— Kad retežėlis „falšyvas“, — atrėžė artistas. Publika 
pasileido juoktis ir užsimiršo apie artisto neatsargumą.

Iš Antalieptės M. U. mok. ateiti
ninkių laikraštėlio „Pumpurėlio“.

Apžvalga
'■anansEasasH saBsaraaaai essss®®

Katalikų veikimo centras ir ateitininkai. Ateitininkų organi
zacija kaip kultūrinė ir katalikiška draugija yra prisidėjusi į k. 
v. c. Per k. v. c. konferenciją 1929 m. rugsėjo 24—25 d. J. E, 
vyskupas Paltarokas savo paskaitoj apie k. v. c. uždavinius pa
žymėjo, kad vienas tų uždavinių yra rūpestis ateitininkais. Ka
talikiškas veikimas reikalauja, kad mokyklose būtų steigiamos 
ir palaikomos ateitininkų kuopos. Ir tai ne bet kuriose, o visose.
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Jeigu leidžiama veikti sportininkams, kurie lamdo savo kūną, tai 
dvasios reikalai nėra menkesnės vertės. Dėlto ateitininkai turi 
turėti bent nemažesnės teisės gyvuoti ir veikti kaip skautai ar 
slaptieji vilkai. K. v. c. turi žiūrėti, kad ateitininkuose būtų to
liau plėtojama organizacinė drausmė ir aktyvi katalikiškoji 
dvasia.

Angių katalikų laisvės 100-metinės sukaktuvės. Š. m. ba
landžio 13 d. Britų episkopatas, kunigai ir pasauliečiai Vestmin- 
sterio katedroj iškilmingai apvaikščiojo šimto metų katalikų 
išsilaisvinimo iš po reformacijos sukaktuves. Toji reformacija ka
talikus buvo pastačiusi už politinių ir pilietinių teisių ir veikimo. 
Tiktai keletas vadų, socialinio ir politinio postovio dėka galėju
siu išlaikyti bažnyčias ir kunigus, reikalavo leidimo nors pri
vačiai išpažinti savo tikėjimą. Dėl to reikalo buvo net kruvina 
revoliucija iškilusi. Bet 1851 m., atstatant Britanijos hierarchiją, 
revoliucijos nebuvo. Kovoje su anglikanizmo įvedimu ir popie
žiaus autoriteto nepripažinimu kovojo keletas kunigų, tautos 
remiamų. Katalikų emancipacija žadėta suteikti, jeigu vyskupas 
priklausysiąs valdančiajai partijai. Tą. klausimą išsprendė pop. 
Pijus VII, šį reikalavimą atmesdamas.

Visai skyrium stovi Irlandija, kuriai Anglijos katalikai 
turi būti dėkingi. Šimtmečiais ji buvo apsnūdimo stovy. Ūkio 
gyvenimas būdavo visiškai sustabdytas, katalikai teisių neturė
davo. Apie laisvę nebuvo kalbos. Su reformacija buvo surištas 
nuosavybės atėmimas. Bet 1793 m. padaryta tautinė sutartis su 
emancipaciniu sunkiųjų teisių atmetimu. Airių tautoj buvo di
delis vadas O’Connell'is. Jo pasiryžimai tautą vedė prie laimė
jimo. Hercogas Wellington'as laimingai kovojo prieš parlamen
tą ir karalių, ir „Katalikų Emancipacijos Aktas“ reiškia tos 
kovos galą,

1837 m. suteikta katalikams įstatymas, kuriuo moterys
tės sakr. gali būti imamas ne protestantų bažnyčioj. 1829 metais 
anglų katalicizmui reiškia įėjimą į tautos gyvenimą. Čia praside
da ir vidujinis kat. emancipacijos reikalas. Anglijos katalikybei 
daug padėjo ir Irlandija.

Chaplin, Jannings ir Greta Garbo — šių dienų kino žvaig
ždės. (Santrauka iš ,,Das neue Reich“, 26 NrJ. Šie vardai yra tri
jų didžiausių dabarties kino artistų. Visi jie gyvena Amerikoj, 
bet tik pirmasis yra amerikietis. Charles Chaplin yra vieninte
lis Amerikoj, kurio veikalai yra kilę iš gyvenimo nuskriaustųjų 
ir vargstančiųjų žmonių meilės. Ji yra pagrindinis jo kūrybos 
elementas. Jo juokas, jo eisena, jo judesiai, žodžiu visa jo bū
tybė yra persunkta tragišku liūdnumu. Paskutinė jo filmą yra 
„Cirkas“. Tai yra puikiausias iš paskutiniais metais pasirodžiu
sių šios rūšies veikalų. Kiekvienas paveikslas, kiekvienas ges
tas turi savo gilesnę prasmę. Ir čia ryškiausiai pasirodė Chapli- 
no minėtoji paniekintųjų meilė ir socialinės nelygybės atjauti
mas.
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Emil Jannings yra vokiečių artistas, perėjęs į Amerikos 
filmų bendrovę Hollywood, Dėl šio įvykio visi laukė, kad Holly
wood duos nuostabių veikalų. Ir iš tiesų, filmą ,.Kiekvieno kūno 
kelias“, kurioje pirmu kart dalyvavo Jannings sukėlė nepaprastą 
susidomėjimą. Taip pat ir kitos filmos, kaip „Paskutinis jo įsa
kymas“, „Nuodėmės keliai“, „Patriotas“ galima su pirmąja su
lyginti. Bet reikia pastebėti, kad dramatinis šių veikalų veiks
mas per daug turi savyje primityviškojo standumo ir todėl Tan
nings negalėjo parodyti visų savo artistiškų sugebėjimų.

Šalia Chaplin ir Jannings eina švedė Greta Garbo, irgi gy
venanti Amerikoje, Dar prieš įstodama į Flollywood ji jau buvo 
pasiekusi žymių rezultatų. Bet Amerikoje vis dėlto ji kai kurį 
laiką liko lyg ir nepastebėta, nors ji yra neabejotinai stiprus ta
lentas. Šalia Astos Nielsen sunku būtų rasti taip simpatingą vei
dą ant ekrano kaip Gretos Garbo. Rusų filmoje „Paslaptingoji 
Lady“ ji dalyvavo su didžiausiu pasisekimu. Reikia pastebėti, 
kad ir greta Garbo ir John Borryrnore praėjusiais metais daly
vavo ir kituose statomuose iš rusų gyvenimo veikaluose, kurie 
amerikiečiams atidarė naujus pasaulius. Pirmiau, rodos, filmos 
neturėjo kitokio tikslo, kaip tik garbinimą prabangos, puikių 
rūmų ir iškilmių. Įėjusi Garbo įnešė į tuos kūrinius sielos ir tuo 
padarė meniškus. A. M.

Milijardierius pats apie save., Amerikos žibalo karalius 
Rockefelleris nesenai šventė savo 90-tą gimimo dieną. Tą dieną 
pas milijardierių lankėsi daug žurnalistų, kurie davinėjo turtuo
liui įvairius klausimus. Rockefelleris pasisakė, kad jo turtas da
bar siekiąs per 4.000.000.000 dolerių. Vienas žurnalistas pa
klausė, ką manąs Rockefelleris apie Amerikos finansų aristo
kratus. Į tai Rockefelleris žemyn liūdnai žiūrėdamas atsakė. 
„Tai žmonės! Kažin, ar galima juos vadinti žmonėmis. Aš juos 
visus gerai pažįstu. Tai tarytum mašinos, be dvasios ir aukštes
nių norų; jie niekam netinka, kaip tik doleriams skaičiuoti. Per 
visą savo gyvenimą aš buvau visumet su jais. Aš juos labai gerai 
pažįstu. Aš kovojau prieš juos ir ėjau su jais išvien prieš kitus. 
Jų vienintelis gyvenimo tikslas — egoizmas, neribotas ir nieku 
nevaržomas. Jie nieko nežiūri ir lipa žmonių lavonais.,. Ir aš toks 
pat buvau,.. Aš jaunatvėje maniau, kad tapęs turtuoliu pagaliau 
laimėsiu būvio pergalę. Šiandien iš tikrųjų aš priėjau prie tos 
pergalės, turėdamas 4.000.000,000 dolerių. Deja, gailiuos iš visos 
širdies, nes aš, kaip ir kiti, daug žmonių be laiko nuvariau į šal
tus kapus...

Jaučiu, kad būvio pergalė atsiekta ir visas mano darbas 
baigtas. Kai aš pažvelgiu į praeitį, man labai gaila nekaltų žmo
nių, kai pamąstau apie mano dabartį ir būvio pergalę — jau
čiuos nelaimingas ir labai nepatenkintas: pažiūrėjęs ir pažvel
gęs į savo ateitį, matau, kad mano visas darbas — vieni niekai ir-
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viskas veltui. Dabar esu pasiekęs darbo galą ir nebematau rei
kalo dirbti“.

Teleskopas. Amerikoje surinktos aukos pastatyti didžiu
liam teleskopui su veidrodiniu reflektoriumi. Reflektoriaus dia
metras turės 220 colių ilgio, t. y., bus du kartu ilgesnis už paties 
didžiausio dabar esančio pasaulyj teleskopo veidrodį, esančio 
Vilsono kalne. Pastatyti tokiam stebuklui reikia kelerių metų 
laiko. Gukero teleskopo pagelba astronomams pavyko žvaigž- 
džialapiuose užfiksuoti 1,500.000.000 žvaigždžių. Naujas teles
kopas turės atidengti mažiausia dar penkius šimtus milijonų 
naujų žvaigždžių, iki šiol nematytų.

Fašistų indeksas. Italijoj uždrausta įvežti ir platinti eilė 
natūralistiškų kūrinių. Daugiausia rusų — M. Gorkio, Gogolio, 
Dostojevskio, Tolstojaus, Turgenevo, ir amerikiečio Jack Lon
don, Šitos knygos pardavinėjamos italams taip pigiai, kad fa
šistų manymu, jos tegalinčios duoti tik nuostolį. Dėl to įtaria
ma, kad platintojai turį kitų tikslų — tomis knygomis plėsti 
propagandą, priešingą tai dvasiai, kurią fašistai skiepija jaunuo
menei.

Bolševikų indeksas. Sovietų Rusija yra gal vienintelis pa
saulio kraštas, kur nė sąvokos neturi apie spaudos laisvę. Jie 
cenzūruoja ne tik laikraščius ar knygas, bet ir reklamas, plaka
tus, užrašus. Patys bolševikai ginasi neturį panašaus indekso. 
Bet pasisekė į užsienį išvežti dokumentų, iš kurių matyti, kaip 
iš tikrųjų yra. Tai apžvalga literatūros, kurioj nurodyta, kokius 
autorius iš bibliotekų pašalinti. Randame tokias knygas: Evan
gelijas, Koraną, Talmudą, visus raštus filosofų Platono, Dekar
to, Kanto, Šopenhauerio, Ničės, Spencerio, Solovjevo, Teno, Kar- 
leilio, visų filosofų biografijas. Toliau eina — Lange, Krapotki- 
nas, L. Tolstojus, Reskinas. Net Markso raštus sudegino, nes 
bijo, kad Markso garbė Lenino nenustelbtų. Uždrausta eilė 
operų, tarp jų Wagneris, dramos kūriniai Šekspyro, Puškino ir 
daugybė kitų.

Garsinė filmą iš vienuolių gyvenimo. Neseniai vienam pran
ciškonų vienuolyne, netoli Milano, patys vienuoliai sudarė gar
sinę filmą, kuri neturi jokio veiksmo nė intrigos ir yra sudėta 
iš liturginių apeigų, palydimų muzikos ir giedojimo. Tą filmą ne
trukus rodys Vatikane, kurios vienintelis žiūrovas bus po
piežius. _________________ _____ _________

,,Ateities“ redakcija savo bendradarbių tarpe norėtų ma
tyti ko daugiausia moksleivių, kuriems ypač tiktų rašyti į jau
nesniųjų skyrių. Todėl čia juos ir prašome siųsti redakcijai savo 
raštus: eiles, vaizdelius, aprašymus, ištraukas iš dienoraščių 
ir t. t. „Ateities“ redakcija laukia jaunųjų pasirodant su savo 
raštais. Rašydami pažymėkit, kurioj klasėj esat.

Šiam „Ateities“ nr. straipsny „Vokiečių mokyklose“ pir
mojo perskyrimo antraštėlė turi būti ne „Vokiečių mokyklose“, 
bet „Iš mokytojo į mokinius“.
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Musų veikimas
Nauja centro vaidyba. Šiems mokslo metams patvirtinta; 

moksleivių ateitininkų sąjungos tokia centro valdyba: pirminin
kas — Laučka, sekretorius — Juozas Gratkauskas, iždininkas----
Antanas Kazlauskas, mergaičių reik, vedėja — Ona Jonkai- 
tytė, vyrų reik, vedėjas — Adolfas Domaševičius, jaunesniųjų 
ateitininkų reik, vedėjas — Antanas Šerkšnas, meno mokslo reik, 
ved. — Liudvika Dapkūnaitė, sporto reik. ved. Benediktas Bu
činskas, abstinentų — Elzė Urbonaitė, eucharistininkų — An
tanas Masionis ir visuomenininkų — Antanas Naudžius.

Prof. kan. Dr. Kuraitis, ateitininkų vyriausias dvasios va
das, išrinktas Teologijos-Filosofijos fakulteto dekanu.

Prof. Mykolaitis-Putinas nuo šių mokslo metų dėsto dvie
juose fakultetuose — teol.-filos. ir humanitariniame.

Adolfas Raulynaitis, buvęs moksl. ateit-kų s-gos pirminin
kas, vedė Oną Kubiliūtę.

Praėjusiais mokslo metais aukštesniąsias mokyklas baigė; 
apie 350 ateitininkų, kurių žymi dalis baigė mokytojų semi
narijas ir išėjo į pradžios mokyklas mokyti.

Naujas daktaras ir docentas. Jonas Grinius, buvęs ,,Atei
ties“ redaktorius, šiemet baigė aukštuosius mokslus ir apgynė 
Lietuvos universitete disertaciją ,,Milašius — poetas“, gauda
mas daktaro laipsnį. Nuo šių mokslo metų Dr. J. Grinius pa
kviestas į tecl.-filosofijos fakultetą docento pareigoms eiti.

Juozas Keliuotis grįžo iš Prancūzijos, kur studijavo apie- 
trejus metus, ir dabar yra „Ryto“ redaktorius. Turi parašęs 
„Spaudos psichologija“.

Per kan. Tumo-Vaižganto 60 metų sukaktuvių minėjimą,, 
įvykusį rugsėjo 20 d., ateitininkų vardu gerb. Jubiliatą sveikino 
generalinis at-kų sekretorius Rauckinas.

Dr. A. Juška, Vilkaviškio „Žiburio“ gimn. direktorius, 
ateitininkas sendraugis, pakviestas į universitetą privatdocen
tu.

Pasikeitimai ,,Židiny“. J. Pankauskas, „Židinio“ redak
cijos narys, pasitraukė iš redakcijos. Jo vietą užėmė Pranas 
Mantvydas, neseniai grįžęs iš užsienių, kur baigė aukštuosius, 
mokslus, ir turi parašęs disertaciją apie filosofinį kriticizmą.

Ignas Skrupskelis atsisakė nuo Federacijos generalinio^ 
sekretoriaus ir vyksta į užsienį studijuoti. Nauju gen. sekr. 
išrinktas Stasys Rauckinas.

10.000 litų. Kun. kan. Dumčius, grįžęs iš Amerikos, paau
kojo ateitininkų namams 10.000 litų.

Sendraugiai Kazys Šapalas ir Pranas Samulionis nuo šių. 
mokslo metų pradžios paskirti gimnazijų direktoriais — pirma
sis Šakių, o antrasis Jurbarko.
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Sukūrė šeimos židinius šie ateitininkai: K. Šapalas ir M, 
Kazlauskaitė, poetas J. Paukštelis ir B. Valavičiūtė, J. Štuopis 
ir Konkulevičiūtė, gyd. A. Starkus ir E. Repčytė, Pr. Vainaus
kas ir E, Tamulaitytė, J. Jeržemskis ir Žilytė, L. Račiūnas ir 
V ebraitė.

Naujas ateitininkų rūmų šeimininkas. Buvęs nuo pat 
at-kų namų statymo pradžios namų reikalų vedėju A, Bistric- 
kas pasitraukė iš tų pareigų. Jo vietą užėmė A. Marčiulynas.

Per k. v. c. konferenciją tos konferencijos dalyviai ateiti
ninkų namams statyti suaukojo 854 lt.

Zanavykų ateitininkų konferencija įvyko Šakiuose liepos 
mė 20 ir 21 d. Toj konferencijoj pažymėtina prof. Pr. Dovydai
čio paskaita ,,Katalikiškoji akcija Zanavykuose“. Visą konfe
rencijos laiką buvo rankdarbių, piešinių paroda ir gimnazijos 
muziejus. Buvo išstatytų net zanavyko dailininko Šileikos 
kūrinių.

Rokiškio kuopos 10 metų sukaktuvės buvo minimos rug
sėjo m. 8 dieną. Iš Kauno atvažiavo daug senųjų draugų. Į 
garbės prezidiumą buvo išrinkta prof. Pr. Dovydaitis, Dr. K, 
Pakštas su žmona, p. Raulinaitienė, kun. J. Matelionas, kun. 
L. Gižinskas ir J. Keliuotis. Vykdomojo prezidiumo pirminin
kas buvo V. Viliamas. Susilaukė didžiausią daugybę sveiki
nimų, jų tarpe ir iš J. E. M. Reinio. Prof. Dovydaitis laikė pa
skaitą. Po susirinkimo gardžiai užkandžiauta. Vakare įvyko 
koncertas — spektaklis. — Rokiškio kuopa yra gausinga (apie 
150 narių) ir gana gražiai veikia.

Kražiai savo 10 metų sukaktuves minėjo birželio m. 9 d. 
Per pamaldas pašventinta kuopos vėliava. Gauta daug svei
kinimų raštu ir žodžiu. Stud. J. Laučka laikė paskaitą. Po iš
kilmingo susirinkimo vakare buvo vaidinimas, dainos, solo 
ir 1.1. Vaidino jaunesnieji at-kai. Kuopos pirmininkas — A. 
Mauragius.

Žemaičių ir dzūkų ateitininkų konferencijos neįvyko, nes 
negauta leidimo.

Rygos veikimas. Rygos at-kų kuopa veikia bene geriau
siai. Praėjusiais metais kuopoje buvo 50 narių. Per metus 
padaryta 50 susirinkimų, Į kuopą pareidavo 51 egzempliorius 
,,Ateities“. Gimnaziją baigė 6 at-kai iš 10 baigusiųjų. Už gerą 
baigimą J. Masiliūnaitė-Karvelytė gavo dovaną, o F. Velavi- 
čiūtė — pagyrimą.

Dr. J. Leimonas rugsėjo m. 22 d. aplankė Prienų ateitinin
kus ir laikė paskaitą.

Stud. V. Kazlauskas aplankė Telšius ir padarė kuopos 
reviziją. Telšiai gražiai pradėjo naujuosius metus ir, matyt, 
gerai laikysis.

Žada suvažiuoti. Krekenavos at-kai, baigdami 4 klases, 
pasirašo į tam tikrą lapą, pasižadėdamas suvažiuoti į Krekena
vą 1933 m. rugpjūčio m. 15 d. Pasižadėjimo lape užrašyta:
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„Pirm plienas į vašką pavirs ir vanduo ugnyje sudegs, negu 
ateitininkas duotąjį žodį atšauks“’.

Rokiškio kuopos valdyba gerajam idėjos draugui V .Vil
činskui dėl jo mylimosios motutės mirties reiškia užuojautą.

Šeduvos kuopa savo draugei T. Micevičiutei reiškia užuo
jautą dėl jos tėvelio mirties.

Likvidavosi. Nuo šių mokslo metų pradžios uždaryta ke- 
.lėtas vidurinių mokyklų, todėl ir jose veikusios ateitininkų 
kuopos turėjo likviduotis. Likvidavosi Naumiesčio (T. ap.), Ra
guvos, Joniškėlio, Merkinės, Kretingos, Šilalės, Šilavos, Vei
sėjų, Ylakių ir Žiežmarių kuopos. Taip pat dėl uždarymo mo
kyklų likvidavosi Šiaulių suaugusiems gimnazijos ir Griškabū
džio buhalteris kursų kuopos. Tad netekome 12 kuopų. Bet 
jų vietoje turės susirasti naujos.

Laimingo gyvenimo linki Alytaus kuopa savo buvusiai 
nariai E. Navickaitei, išėjusiai už vyr, Itn. Masanduko.

Biržų kuopai vadovauja šiokia valdyba: S. Balčiūnas—pir
mininkas, J. Petrėnas — iždin., M. Žurauskaitė — II sekret., K. 
Rimkevičius — I sekret., Geg. Ramošauskaitė — knygin., vice- 
pirm., K. Binkevičiūtė ir Z. Paliulionytė — archiv. Kuopos or
gano „Inkarėlio“ redaktorium išrinktas J. Uogintas.

Jurbarko valdybą sudaro J. Kuzmickis — pirmin., Br. To- 
lišius — vice-pirmin., B. Barcinkevičius — sekret., M. Bladaitė 
— iždin., St. Naujokaitė — „Ateities“ plat, ir Ant. Zakaryza — 
knygininke.

Aplinkraštis Nr. 19.
Visoms Ateitininkų kuopų valdyboms ir „Ateities“' platintojams.

Sveikindamas kuopų valdybas ir savo talkininkus „Ateities“ platinto
jus, pradėjusius naujus 1929/30 mokslo metus, vėl imuosi iš vienos pusės 
nemalonios pareigos priminti kuopų valdyboms ir platintojams reikalą at
silyginti administracijai už š. m. I-jį pavasario pusmeti (o kur yra ir senes
nes skolas), o iš kitos pusės — mielo darbo sudaryti galimybę toliau leisti 
ir tvarkyti „Ateities“ žurnalo reikalus. Aš manau, kad ir šiais mokslo metais 
„Ateitis“ susilauks iš jūsų pusės to palies palankumo, to paties susido
mėjimo ir geresnio susirūpinimo jos medžiaginiais ištekliais. Čia turiu galvoje 
reguliarų prenumeratos sumokėjimą, pastangas kuo daugiau „Ateičiai“ pre
numeratorių surasti ir kitų pajamų šaltinių sudaryti. Mes norime manyti, 
kad daugumas mūsų lietuviškosios moksleivijos „Ateiti“ myli ir belieka 
tiktai daugiau pastangų padėti vietose, kad toji moksleivija pasidarytų 
jos skaitytojais, o tuo pačiu ir „Ateities“ — tos moksleivijos sielos ir gyve
nimo tikriausia vaizduotoja. Kiekvienas litas „Ateičiai“ yra brangus, ir kiek
vieną pastangą jai padėti mes mielai priimsime.

Taip pat laukiame ir tikimės, kad visos kuopos ar jų skirti „Ateities“ 
platintojai, jausdami nemažiau atsakomybės už mus čia tam darbui vadovau
jančius, pasistengs kuo greičiau išlyginti seną įsiskolinimą ir pereiti prie visai 
normalių santykių su administracija.

S. Zareckas,
Ateitininkų spaudos administratorius

Redaguoja Redakcinė Komisija.
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Visi moksleiviai mėgsta skaityti įdomias knygas.

1. P. Loti — Islandijos žvejys. Labai įdomus romanas. 
Garsus prancūzų literatūros XIX a. galo veikalas. Iš ori
ginalo vertė A. Šimėnas. Kaina Lt. 2,—

2. Bernhard Shaw — Cezaris ir Kleopatra. 5 v. istorija. 
Vertė Pr. Kvietkauskas. Garsiausio šių laikų anglų 
dramaturgo veikalas. Šita istorinė komedija yra di
delė graži satyra. Kaina Lt. 4,—

3. F. M. Dostojevskio — Nusikaltimas ir bausmė. 6 daiių 
romanas su epilogu. Vertė J, M. Balčiūnas. Gilus psi
chologinis romanas. Kaina Lt. 2,—

4. Lebedevo N. — Žemės užkariavimas. Pasakojimai apie 
didžiausias geografiškas keliones. I tomas: senieji ir 
viduriniai amžiai. Išvertė P. Šimkūnas.

5. J. Geniušo — Dramatizacij'a ir Įscenavimas — mokymo 
auklėjimo priemonė. Knygoje pedagogiškai pamatuo
jamas dramatizacijos įscenavimo vertingumas, patie
kiama techniškų nurodymų, kaip įrengti sceną ir deko
racijos mokyklos bei kaimo teatrui ir įdėta 10 dramati
zuotų apysakų, pasakų, pasakėčių, dainų, eilėraščių, 
kurie galima vaidinti mokyklos ir kaimo scenoje.

6. Kazio Kielos — Likimo grimasos. Novelės iš mūsų lai
kų gyvenimo. Lietuviško Don Kichoto tipas išvestas, 
vienoj novelėj ir d. kit. Kaina Lt. 1,50.

Visos įdomios knygos pasiskaityti, visi savų rašytojų ir 
klasikų veikalai geriausia pirkti „SPAUDOS FONDE“.

Be to, moksleiviai visumet yra patenkinti, jei perka ra
šomąją medžiagą pas mus. Prekių kokybė gera. Kainos tikros, 
be konkurencijos, nes viskas išrašoma iš fabrikų be tarpininkų.. 
Įvairūs sąsiuviniai, paišybos popieris, pieštukai, dažai, juod
raščiai, amžinos plunksnos, gatavalnios ir kit. reikmens gau
namos geriausiomis sąlygomis.

Viskas moksleiviams.

Jau laikas užsisakyti

„ATEIT |“
š. m. II-jam pusmečiui

ir atsilyginti už pirmąjį. Pren. 
kaina: met. 15 lt., pusm. 8 It., 
moksleiviams: met. 8 lt., pusm. 4 lt.

Adr. «Ateitis»,
Kaunas, Laisvės Alėja 3 Nr.

Koperacijos sąjunga „Spaudos Fondas“ Kaunas, Laisvės 
AL 62. Skyriai provincijoje.

--- -------  — ■ T 85^3%
g * M
I Ar pastebėjot,

kad jau laikas užsisaky.i
ŽIDINYS

š. m. Il-rajam pusmečiui
ir atsilyginti už pirmąjį? 

Pren. kaina: met. 35 lt., pusine!. 20 It. Išs’- 
i rašant’ems savo vardu moksleiviams, met. i

25 lt., pusm. 15 lt. 
įmautiems per kuopas ne mažiau kaip 5 i

egz. po 20 lt., pusm. 10 lt.
Adr.; Židinys, g

s, Laisvės Alėja 3. Nr. 
— 1 -t: —------

Spaustuvė «?vlENAS» Kaune, Laisvės ai. 70 Tel. 23-90. Karo cenzūros leista..

Kauna



Pritrukome
1924 metų „Židinio“ 1 Nr. ir šių, t. y. 1929 m., 3 N r. Visus, 
kas tų n-rių turi atliekamų ar jiems nereikalingų egzempliorių, prašo
me grąžinti „Židinio“ Administracijai, Kaunas, Laisvės Al. 3. 
Už grąžinamus egz. bus atsilyginama arba, pageidaujant, pakeičia
ma kitais sąsiuviniais.

Kodėl arabailPalestinole muša žydus?
A t s ajk y m ą| j šj klausimą rasi pasiskaitęs KA RL> MAY 
PER DYKUMA I, II ir III tomus. Tai sensacingas kelionių romanas I ■ s® ■ su jvairjausiais nuotykiais ir pavojais po Arabiją,
Afriką, Mesopotamiją, Egiptą ir kitur, kuriame ypač vaizdžiai nupieštas arabų 
tautos charakteris, papročiai, kerštingumas, jų religinis fanatizmas ir nepa
prastas pasiaukojimas savo šventiems įsitikinimams. Prie IlI-čiojo tomo pridėta: 
arabų, turkų, kurdų ir k. romane paliestų tautų aprašymas, nesuprantamų 
žodžių žodynėlis ir žemėlapis. I ir II tomo .kaina po 2 lt. 50 cnt. III-čio 

tomo — 3 It.

Be to, „Sakalo4' B-vės išleistos dar šios jaunimui 
įdomios knygos:

Selma Lagerloeff Kristaus rožės legenda ir kiti pasakojimai. Autorė 
yra Nobelio premijos laureatė. Visi jos raštai dvelkia žmoniškumu, ir juos 
skaitantį švelnėja žmogaus širdis. Kaina 2 It.

Šekspyro Venecijos pirklys. J. Talmanto vertimas iš originalo. Tai 
vienas iš geriausiųjų klasiko dramaturgo Šekspyro veikalų. Kaina 3 It. 50 cnt.

Sveti Hedino Kelionė po Tibetą. Čia nepaprastri įdomiai aprašoma 
didžiojo keliautojo Sven Hedino kelionė j Azijos širdį—Tibetą, įvairūs nuo
tykiai, kovos su vietos tautelėmis, kurios žūt būt neįsileidžia nė vieno euro
piečio, nė vieno ne savo krašto žmogaus į savo krašto gilumą, į jų šventąjį 
miestą Lhasa. Knyga gausiai iliustruota. Kaina 4 lt.

Rygiškių Jono (redaguota) Keli moksleivių vertimai iš ano metų ru
siškųjų rašinių. Šeši^ rašiniai—temų pavyzdžiai, kaip reikia kai kuriuos raši
nius mokyklose rašyti. Šios rūšies knyga yra dar pirmoji lietuvių kalboje. Kaina 1 lt.

Vikt. Kamantausko Kirčiuota lietuvių literatūros chrestomatija, 
kuri reikalinga tiek moksleiviams, tiek kiekvienam lietuviui šviesuoliui, norin
čiam taisyklingai tarti savo kalbos žodžius. Visas tekstas perdėm kirčiuotas.

E. M. Remarko Vakarų fronte nieko naujo. Didžiojo karo baisingi 
vaizdai, kuriuos skaitant šiurpas ima. Tą knygą dabar skaito visas pasaulis. 
Ji išversta į keliolika didžiųjų kalbų ir jos parduota šimtai tūkstančių egzemp
liorių. Jos autoriui lemi * net Nobelio premiją laimėti.

.. . .............. ■-"..... .. ............-=.... - —=
Trumpas imksmų mokslas,

parankiausias lietuvių kalbos mokytojo P. BŪTĖNO pagal Šv. 
Ministerijos programą paruoštas linksnių mokslui eiti vadovėlis. 
Kaina 2 lt. Sukrauta „Vyties“ B-vės knygyne Kaune. Reikalaukite 
visuose knygynuose.

Mažiau kalbos klaidų darysi pasiskaitęs V. KAMAN
TAUSKO „Kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žody

nėli.“ Kaina 2 lt. Gaunama visuose knygynuose.



Vyriausias ir įdomiausias L O SIMAS
1929 m. spalių mėn. 10 d. prasidės

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus XV-os Loterijos
5-os klasės lošimas

Bus išlošti stambiausieji laimėjimai 
po 2 laimėjimu po 60.000, 20.000, 10.000 litų 
ir daug laimėjimų po 3.000,2000,1.000litų ir Lt.

viso 8.580 laimėjimų sumoje 7 0 5.200 litų 
le Isržfeu įsigyti fofZidw-

Bilietų kaina 1/i —Lt. 50.-, ’/a —Lt. 25.-, ’A —Lt. 12.50
Bilietai parduodami: Raudonojo Kryžiaus Loterijos Valdyboj 

Kaune, Laisvės alėja 35, pašto įstaigose Kau
ne ir provincijoj, bankuose ir pas agentus-

ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS 1029 m. LEID.
P. Klimas, Skaitymai lietuvių kalbos pamok, kirčiuoti 
A. Alekna, Bažnyčios Istorija ..... 
M. Vaitkus, Iš Įvairių Pasaulių. Apysakaitės
Dr. Toth, Jaunimo Kovos ...... 
Dikensas, Jaunuolėlių Gyvenimas. Apysakaitės 
Dikensas, Mažoji Dorytė. Apysakaitės
K. Bajerčius, Trys Keliai. Apsakymėlis .
Ištisų metų švent. gyvenimai. Antras papild. leid. III D.
K. J. Stankevičius, Dėl ko aš turiu būti katalikas? 
Kun. E. Duplessy, Vyrai ir religija
Melskimės, Maldų knygelė Liet. jaun* sust. Pr. Dambrauskas
Šventosios Vaikelio Jėzaus Teresės Novena 
Dievo meilės maldos ......
Viena diena su Jėzum ......
Rytmečio Pokyly (Mūs* gyvenimo vaizdas)

pusi. Lt.
382 9.—
240 5.—
216 4.—
124 1.70
122 2.—
37 —50
31 —40

327 4.50
63 —40

8 — 15
327 3.—

8 — 10
7 —10
8 —10
7 — 10

MOKSLEIVIAI!
Jus daug ką galite padaryti ir didelius darbus nuveikti. Tik 

pasiryžkite! „MUSŲ LAIKRAŠTIS“ duoda Jums progos parodyti 
savo galią. Tai platinkite visada, kai tik Į kaimą pakliūvate ir 
progos randate, pigų ir gerą „MUSŲ LAIKRAŠTI“.

Už 10 surinktų „M. L.“ prenumeratų duodama 1 veltui. Pla
tinantieji atskirais egzemplioriais gauna 25°/o nuolaidos. Išplati
nusieji daugiau 25 .,M. L.“ egz. gauna dovanų knygomis. 10 as
menų, išplatinusiųjų „M. L.“ didžiausią egz. skaičių, atsižvelgiant 
proporcionaliai Į K. V. C. skyrių ribas ir žmonių skaičių, bus- 
Įrašyti Į tų metų garbės platintojų skaičių. Apie tai bus dar pa
skelbta ir „Mūsų Laikraštyje“.

Tad subruskite visi į garbingą katalikiškos spaudos platintojų talką.
«M. L.» prenumeratos kaina: metams 4 litai, pusei metų 2 litai.

Pinigus siųsti: Kaunas, Laisvės alėja 31, «Mūsų Laikraščio* Administracija.


