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Petras Karuža 
Semaforai

Žali raudoni semaforai gailiai zvembia 
Prie geležinkelio plieninių reikų. 
Išvien , klajoklius tuos sutinka ir palydi 
Tolyn j juodą praeitį —
Iš kur jau retas tėviškėn pargrįžta sveikas.
Budėdami ekspresais skrendančių dienų 

[sargyboj 
Jie veidus traukinių gerai pažįsta.
Pasveikina keliaujančius miestus ir kaimų 
Žiedais išsprogusias sodybas — 
Kame paliko klystančių smagi jaunystė. 
Ir aš kaip ąžuolas vėtrų palaužtas 
Prie reikų semaforu rymau. 
Gyvatos ekrane eina žali pavasariai, 
Sekminės, rudeniai geltoni — 
Kur pats svyruoju tarp arimų.

A. Kirtiklis 
Vienatvė

Kada vidurnakčio alėjas 
Viena vienatvė tebesiaučia, 
Nėra kam skųstis, ko ilgėtis — 
Aš ateinu dainų dainuoti.

Kada iš pokaičio gausingo 
Suvirpa oras, svaigsta žemė, 
Žiedų žiedams vainikai vysta — 
Aš ateinu rimties prašyti.

Bet tu nė žodžio...
Ir bėga dienos, mainos metai, 
O siela žaidžia savo žaismą, 
Bet jau ne ta, ne ta — pavargus... 
A! kiek vardų neišsakytų 
Kažko baisaus, galingo, didžio...
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Benys Ratkas
Rudenio auksa renku...c

Nurėdė vėtros nuotaką žemę,
Išpintą galvą kvapnią —
Paverk, jaunoji! Be žiedo aukso.
Be vasaros sapno.

Žemčiūgai pabiro ant purvino tako
Iš kasų geltonų. Palaidų.
Apnuoginta miglų skarom susisupo.
Vaškavą užsidengė veidą.

Dalia — viena gėla. Elegijom gieda.
Dalia — smaragdinių takų.
O aš pabaldūnas iš miesto atklydęs 
Rudenio auksą renku.

Oi liūlia liūlia — Liūdesio liūnų
Nuotaka verkia... Ach ko?
Paverkčiau... Tai ne! — Aš nusijuokiu, 

(pašvilpiu —
Rudenio auksą renku!

Pr. Naujokaitis
Rudenio sutemos

Rudenio sutemos apglobė žemę, 
Rudenio sutemos sielą suvystė.
Rudenio sutemų juodąjį kelią 
Baltas šešėlis mindžiot nedrįsta.

Skambią, audringą pavasario giesmę
Išginė vėjai, tie niūrūs vakariai.
Gervių pulkai voromis nusitiesę
Išlėkė jau į saulėtąją šalį.

Rožių žiedai kruvinoms puokštėmis
Laužomi vėjo ant purvino tako.
Sutemų dieną, niūrioms naktimis
Liūdi alėja nuplėšytų lapų...

Rudenio sutemos apglobė žemę,
Rudenio sutemos sielą suvystė;
Rudenio sutemos nerimą kelia, 
Vėjai vakariai blaško jaunystę...
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J. Vaidotas
Užmigo kalnai

Kaip verkiančio skausmo pavargusiosmintys, 
Sutemusioj žemėj užmigo kalnai:
Nė vienas lapelis tylos nepravirkdys, 
Lyg būtų paliovę šlamėt amžinai.

Kai saulė pakilus čia laimę kalbėjo
Ir paukščiai ir gėlės prabilo džiaugsmu, — 
Balti debesėliai nukilo pavėjui, 
Su jaisiais ir mintys dainų mylimų...

Užklydau į kalnus sustingusią naktį, 
Ir apsiautė širdį uolų liūdesys;
O žydriosios mintys paliovusios plakti 
Suvirpo, kaip lapų klaikus šlamesys.

Prikeltum čia dainą ir šypsnį lelijos 
Ir skambančias ašaras jaustum širdy...— 
Taip ilgos jau buvo tos valandos tylios 
Ir temstančio skausmo liūdnybė didi.

Sušuktum į dangų, kad saulė išgirstų, 
Nuplaukus į tolimą vakaro šalį, 
Ir vėl čia spindėti ties kalnais sugrįžtų 
Su linksmais būriais margažiedžių drugelių.

Bet tylu, čia tylu. Jauti, kaip ateina 
Tik mintys iš tolimo, žydinčio krašto...
Ir grimsta širdis į prailgusį skausmą, 
Ir žvaigždėms sužibusios viltys negesta...

G. Keller
Tamsią naktį...*)

Tamsią naktį, tylią naktį 
Sviesk, šviesele, tolimoji!
Rytą švietus reiks pakakti, 
Kai prašvis aušra pirmoji!

Ošk, čiurlenk, graži upele!
Skleisk aplinkui mielą aidą, 
Kol pasieksi jūros kelią, 
Vandenyno rimtą veidą.

*) Gottfried Keller (1819—90) yra žymus šveicarų rašytojas, poetas ir be
letristas. Iš beletristikos geriausias jo kūrinys - novelė „Romeo ir Julija sodžiuje“.
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Naktį žydinčios žibutės, 
Kvapą skleidžiate malonų! 
Tvinksi kraujas jį pajutęs 
Tarp nakties tamsiųjų monų.

Pabučiuotos naktį tylią, 
Pievas miegančias svaiginat! 
Regit svaigulį nebylį, 
Kurs žiedus nuleist masina.

Iš gilaus ir melsvo skliauto 
Perlais spindit, aukso saulės! 
Nors jom lyti nepaliautų, 
Bet vis pilnas jų pasaulis.

Vien tik tu, širdie bedale, 
Nori amžiais plakti, plakti, 
Savo džiaugsmą ir vargelį 
Nešti dieną, nešti naktį?

Vėl pražys gėlelės kitos, 
Vėl plazdės nauji jautimai, 
Amžiais šviesis naujas rytas, 
Plaksis skausmo, laimės rimai.

Ir užgesim, tartum žvakės, 
Kad pasveikint naują saulę, 
Nes ne žemei širdys plakės, 
Bet tik ilgesio pasauliui!

Vertė A. Tijruolis

A. Vaičiulaitis

Iš vasaros ekskursijų
Saulė jau buvo pusiau užlindusi už pušyno, kai Jurgis 

Bailutis, gamtininkas, pasakė, jog tuojau už girios rasime mies
čiuką ir taip galėsim baigti šios dienos kelionę. Ėjom nuvargę, 
dulkėti, kol pamatėm iš slėnio išsikišusį medinės bažnytėlės 
bokštą ir krūvą medinių, pilkų namų, neapsakomai nuobodžių.

Mes trys — aš, profesorius ir Jurgis gamtininkas—žengėm 
svyruodami, tylėdami, nes per visą dieną buvom iššnekėję, ką 
tik žinojom. Geriausiai laikėsi gamtininkas. Jis nesiliovė žiūrėjęs
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aplink save, ieškodamas, ar neras naujo reiškinio, mokslininkų 
dar nepastebėto. Kai ant dobilo nusileido suvėlavusi bitutė ir 
susilenkdama rankiojo sultis iš augalo taurelių, Jurgis pliaukšte
lėjo delnais:

— Štai nauja tema. Žiūrėkit, bitutė susilenkdama iš viršaus 
padaro įskilimą ar kampą, kuris gali būti didesnis ar mažesnis. 
Tas reiškinys pastebėtas ir pas kitus vabzdžius, sakysim, širšes. 
Bet man rodos, jog dar niekas neištyrė, kokio didumo lanku 
minėtieji vabzdžiai gali susilenkti, taip pat ligi kokio didumo 
jie padaro ant nugaros kampą tarp galvos ir liemens.

— Taip, čia be galo įdomus ir subtilus klausimas, — pa
stebėjo profesorius.

Aš nusižiovavau. Jau rengėmės įeiti į miestelį, kai gatvėje 
pastebėjau žmogų, kuris, mus pamatęs, įsikišo į kišenių didelę 
knygą ir įtartinai pažiūrėjo į mūsų pusę. Aš su profesorium ne
galėjom kelti kraštutiniškų abejojimų savo ištikimumu. Bet ki
taip atrodė Jurgis. Jis su daugybe dėžučių, kabančių jam per 
pečius ir ant diržo, tikrai panešėjo į pavojingą asmenį.

Policininkas, sauso veido ir akiniuotas žmogus, priėjo prie 
mūsų ir tarė:

— Atsiprašau, gal parodytumėt dokumentus.
Peržiūrėjęs pasus jis dar nesijautė patenkintas ir ėmė klau

sinėti. Su manim ir gamtininku sunkumų nebuvo. Bet kai priėjo 
prie profesoriaus, ėmė žmogelis ir sukliuvo. Pirmiausia jis pa
siteiravo, ką profesorius dėsto universitete ir ar tie mokslai ne
gresia valstybės santvarkai.

— Dėstau ontologiją... — tarė profesorius,
— Odontologiją, — pakartojo valdžios atstovas, duodamas 

žinoti, jog ir jis nusimano apie įvairius mokslus.
— Atsiprašau, — ontologiją, — pataisė profesorius
Policininkas nustebo. Jis išpūtė akis ir žiūrėjo, kaip žiūri 

žmogus, pamatęs netikėtą dalyką. Staiga jo ranka ėmė kilti 
aukštyn, įlindo į kišenių ir ištraukė knygą, kurią mums ateinant 
skaitė. Aš tuo tarpu galvojau, kaip baisiai didelis jo kišenius, 
jei toks kūrinys ten telpa.

— Ontologija — murmėjo policininkas vartydamas lapus, 
kol pastebėjau, kad jis sustojo ties vieta, kur viršuj buvo pa
rašyta raidė «O», ir, pasiseilėjęs pirštą, ėmė juo po eilutes va
džioti. — Ontologija. . . Aa, šekur. Mano enciklopedinis žodynas 
rašo, jog tai esąs mokslas apie būtį aplamai. Taip, taip, mok
slas apie būtį aplamai. Dabar žinosiu. Pamanykit, gerbiamieji, 
nors labai rūpinuosi visais mokslais, bet tokio lig šiandie ne
buvau girdėjęs. Labai ačiū, kad suteikėt progą naujų žinių įsi
gyti. Bet pareiga visados liks pareiga. Todėl aš toliau klausiu: 
koks šios jūsų kelionės tikslas?

Aš ir gamtininkas atsakėm, jog darom ekskursiją į kaimy
ninį miestelį, ir ketinam šioj vietoj nakvoti. Kiek sunkiau ėjo 
su profesorium. Jis tarė:
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— Yra tolimesnių ir artimesnių priežasčių. Artimesnė mūs 
kelionės priežastis — ekskursija, tolimesnė — tas smagumas ir 
sustiprėjimas, kurį tenka jausti po kiekvienos kelionės.

Tuo laiku, kai profesorius davė policininkui paaiškinimus, 
Jurgis gamtininkas pradėjo nuobodžiauti ir pasitraukė į šalį do
mėdamasis, ar neras naujos medžiagos gamtos mokslams. Bet 
teisės ir teisingumo sargui tai pasirodė įtartina. Jis šūktelėjo:

— Ei, gerbiamasis pone, nebandyk pabėgti. Aš dar nepa- 
leidau jūsų.

Gamtininkas jautėsi įžeistas.
— Bėgti nebėgsiu — tarė su pašaipa Jurgis, — nes tamsta 

nesi toks baisus, kad turėtume bėgti. Bet taip pat netinka žmo
nes ištisą valandą kamantinėti.

Policininkas su visu rimtumu pasiaiškino:
— Bet juk negalima tamstos praleisti nesužinojus, ką tose 

dėžutėse laikai. Gal pavojinga medžiaga. Patys dokumentai čia 
nieko dar neišaiškina.

Jurgis Bailutis pašoko, net dėžės sudundeno, viena į kitą 
susiduodamos. Jis suriko:

— Galvojau, ko dar trūksta! Tai mano dėžutes iškratyti! 
Bet žinok, gerbiamasis: nieko iš to nebus.

Policininkas pasidarė griežtesnis ir rimtai pasakė:
— Prašau duoti jas čia.
— Neduosiu, — atsakė Jurgis.
— Tai į nuovadą eisi.
— Bet dėl ko?
— Kaip dėl ko? Dėl to, kad turi eiti. Ir eisi. Prašau.
Čia įsikišo profesorius.
— Atsiprašau — užprotestavo jis — tamsta be pakankamo 

pagrindo neturi teisės mūs draugo sulaikyti.
Policininkas nustebo.
— Pakankamo pagrindo! Aš to noriu ir jį įtariu — štai 

pagrindas. Prašau eiti su manim.
— Tada ir mes einam drauge — pareiškė profesorius.
— Iš esmės nieko prieš tai neturiu. Eikit, — leido poli

cininkas.
Nuovadą saugojo šuva. Paties viršininko nebuvo namie, ir 

teko ilgokai laukti. Kai jis pagaliau atsirado, policininkas išdėjo 
jam visą reikalą.

— Su mielu noru apžiūrėsiu — pasakė aukštesnioji galva.
— Prašau duoti visą įtartiną medžiagą.

Jurgis rausdamas atraišiojo dėžutes ir atkišo policininkam, 
kurie su godumu puolė gamtininko turtų žiūrėti.

Viršininkas atsargiai paėmė į pirštus pirmą dėžutę ir, lyg 
prisivengdamas, kad nesprogtų, iš lėto pakėlė antvožėlį. Iš tolo 
nieko dėžutėje nematydamas, išsitraukė akinius, suspaudė jais 
nosį ir prisikišęs pažiūrėjo į dugną, kur kažkas neaiškiai bal
tavo. Rūstūs to žmogaus veido bruožai sušvelnėjo, akyse pasi-



— 487 —

rodė vaikiškas gerumas ir smalsumas. Jis jausmingai, pratęsiamu 
balsu tarė:

— Drugelis! Vargšas drugelis!
Po tų žodžių jis pažvelgė į Jurgį, kuris išsitiesęs ir rau

donas stovėjo gale stalo. Policininkai žiūrėjo į mus ir, aišku, 
galvojo, kad toliau nepritiktų daryti kratą. Bet mes aiškiai ma
tėme jų veiduose atsispindėjus kovą tarp smalsumo sužinoti, 
kas yra kitose dėžutėse, ir mandagumo, kuris liepė to nedaryti.

Viršininkas užsimerkė, lyg apie ką galvodamas, pradėjo 
pirštais į stalą dūzgenti, vis artindamas ranką prie dėžučių, ku
rių vieną, vis neatsimerkdamas, paėmė ir pagaliau su pasiten
kinimu, skaniai nusižiovavęs, kas turėjo pasiteisinimą ir autori
tetą reikšti, atvožė. Čia rado samaninę bitę, kamputy pastirusią. 
Jurgis, matyt, jau rinko medžiagą bičių susilenkimo kampams 
ir pasidarantiems nutoliams tarp galvos ir liemenėlio ištirti.

Jurgio rinkiniu susidomėjom ir profesorius ir aš. Matėm 
ten uodų, paprastų ir žvilgančių musių, spalvotų drugelių, retes
nių akmenukų, gėlių ir daugybę kitų dalykų, kurių vardai man 
seniai išgaravo.

Tuo tarpu ir Jurgis pasijuto laisviau. Jis net ėmė žvalgytis 
po kambarį ir labai susidomėjęs pažiūrėjo pro langą į gatvėj 
pasirodžiusią mergaitę. Bet tai išėjo jam ir mokslui į nelaimę, 
nes viršininkas, nieko blogo nejausdamas, atvožė paskutinę ir 
didžiausią dėžę. Vos spėjęs atvožti jis staiga suriko mirštamu 
balsu, kaip durtuvu į pilvą gavęs:

— Gelbėkit, laikykit!
Tą pačią valandą iš dėžutės ant stalo stryktelėjo ruda 

laukų pelė ir išsigandusi ėmė bėgioti.
Kilo sumišimas. Gamtininkas pamatęs, kas atsitiko, šoko 

prie stalo ir stvėrė pelę. Bet ši leptelėjo žemėn, palindo po 
šėpa ir dingo. Jurgis nusiminė ir ėmė guostis:

— Pamanykit, kiek teko vargti, kol tą pelę sugavau. Tu
rėjau iškasti jų lizdą. O, tiek darbo susyk niekais nuėjo.

Policininkai jautėsi nusikaltę. Viršininkas pradėjo teisintis:
— Dovanok, gerbiamasis. Mes nieko blogo nemanydami. 

Pagaliau juk tai paprasta peliukė...
Čia gamtininkas įširdo ir sušuko:
— Kaip tai paprasta? Tamstai būtų galima dovanoti, kad 

paleidai, bet jokiu būdu neatleisiu, kad nieko neišmanai apie 
gamtos mokslus. Tiesiog baisu. Žinok, gerbiamasis, jog yra lau
kinių ir naminių pelių. Taip pat yra dainuojančių peliukių. 
Laukinės, savo ruožtu, vėl skirstosi.. .

Bet viršininkas nepajėgė išlaikyti tinkamo ramumo ir taip 
nusičiaudėjo, jog visas paraudo ir patenkintas, glostydamas 
pilvą tarė:

— A, po šimts pypkių...
Jurgis Bailutis tik numojo beviltiškai ir ėmė dėžutes rinkti.

*
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Viršininkas nusičiaudėjęs atsiminė, kad dar nežino, kas per 
vieni esam aš ir profesorius. Todėl kreipėsi i mus. Tačiau at
sakyti neteko, nes policininkas pasiskubino mus rekomenduoti, 
jausdamasis garbės supažindinti su profesorium.

— A, profesorius! — nusistebėjo viršininkas. — Toki paukš
čiai tik kas penkti metai į mūs miesteli užklysta. Labai ma
lonu. Prašyčiau, gerbiamieji, dovanoti, kad sutrukdėm. Bet kur 
pareiga, tai pareiga. O dabar gal malonėtumėt likti pas mane 
vakarienės. Žmonai didelj smagumą padarytumėt.

Mes sutikom.
Policininkas, iš savo pusės, irgi norėjo kuo pasigerinti. 

Jis tarė:
— O aš kviesčiau pas save nakvynės. Geresnio kambario 

niekur nerasite. Be to, man būtų labai miela su profesorium ir 
jaunaisiais mokslininkais (čia parodė j mane ir Jurgį) pasikal
bėti, nes, prisipažįstu, jaučiu didelį palinkimą mokslui, kuris yra 
žmonijos garbė ir vainikas.

Vakarienė pas poną viršininką praėjo jaukiai. Jo žmona 
sėdėjo greta profesoriaus ir sterblėj laikė murziną vaiką, kuriam 
kišo į burną vištieną ir pylė arbatą. Pats viršininkas pasirodė 
turįs gerą apetitą ir neišsenkamos kalbos dovaną. Jis mums pa
sakojo apie atsitikimus iš savo gyvenimo ir peikė tas moteris, 
kurios neišlaiko vyrams ištikimybės. Pagaliau jis taip prisivalgė, 
jog perkėlė diržo sagtį į naują skylutę, ir ėmė rūkyti, pūsda
mas dūmus tiesiog man į akis. Jurgis vakarieniaudamas nepa
miršo mokslo, tyrinėjo, kaip sudėti vištų kaulai ir naujus davinius 
aiškino tai man, tai policininkui, kuris parodė didelį susidomė
jimą ir nieko nesuprato.

Baigę vakarienę dar valandėlę šnekėjomės. Policininkas 
visai susibičiuliavo su profesorium ir kalbėjosi apie protautinių 
mokslų augimą. Jurgis mokėjo patikti poniai viršininkienei, pa
sakojo jai apie varlių, pelių, drugelių svarbą gamtos mokslams 
ir meilę.

— Ak, meilė! — gailiai dūsavo ponia.
— Meilė, kaip gėlė! — kartojo jau kelintą sykį Jurgis.
Aš jaučiausi nuvargęs, negalėjau žodžio ištarti ir mielai, 

būčiau paėmęs pavyzdį iš viršininko, kuris, nuleidęs galvą, 
snūduriavo, pramerkdamas tarpais tai kairę, tai dešinę akį, lyg 
jausdamas, jog ir miegodamas turi būti teisybės sargyboje.

Pas policininką atsidūrėm gana vėlai. Bet jo žmoną ir 
jauną dukterį radom dar negulusias.

Žmona, mus pamačiusi, išsyk nusigando, metė į kampą 
siuvinį, ėmė akimis trūkčioti, pagaliau pasakė «toki dideli sve
teliai ir išbėgo guolio parengti.

Profesorius su policininku dar buvo nepabaigę kalbos apie 
protautinius mokslus. Kai jie šnekėjo apie sąvokas, apie daiktų 
esmę, kitam pirkios gale buvo daug įdomiau. Jurgis spėjo pa-
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stebėti mergaitės dailumą ir net vardą išsiklausė. Ji vadinosi 
Tekle.

Mes trys taip gyvai plepėjom, jog po valandėlės pasidarė 
šilta. Tekliukė atsiminė, jog lauke ties durimis yra suolelis, 
pakvietė mus ten nueiti, ir mes sutikom.

Ir aš pasidariau šnekesnis. Bet jaučiau, kad toli gražu ne
susilyginsiu su Jurgiu, kuris sakė:

— Kokios dieviškai gražios žvaigždės!
Teklė lengvai atsidusdama kartojo:
— Kokios dieviškai gražios žvaigždės!
Ir jie nesiliovė kalbėję apie žvaigždes. Bet aš, neišmany

damas nieko iš astronomijos ir nemokėdamas dangaus kūnų 
pritaikinti prie Teklės, nuėjau j kambarį ir atsisėdau prie atviro 
lango. Netrukus pasirodė policininko žmona ir tarė:

— Prašyčiau svetelius miegučio. Būsit juk nuilsę.
Aš ir profesorius šią žinią sutikom su džiaugsmu. Negalė

čiau pasakyti, ką apie miegą manė Jurgis gamtininkas, nes kai 
pažvelgiau pro langą jo pašaukti, išgirdau, kad jis sakė:

— O, mano angelėli, mano rūpestėli. Kaip aš tave myliu. 
Mudu amžinai!

Taip pat esu linkęs manyti, kad nuotolį tarp Teklės ir 
Jurgio lūpų būtų galėjęs apskaičiuoti tik begalinių mažybių ži
novas, nes paprastam žmogui, kaip man, rodėsi, jog ten jokio 
nuotolio nebuvo.

Nuėję į miegamąjį su pasitenkinimu pažiūrėjom į išsipūtu
sius patalus lovose. Miegojom taip giliai, jog nepajutom, kada 
Jurgis atsirado. Tik kai naktį nubudau, išgirdau garsų jo knar
kimą, kuris būtų išgąsdinęs visus drugius ir bites dėžutėse, jei 
šie dar gyvi būtų.

Apsivertęs ant kito šono išgirdau keistą zyzimą, einantį 
iš aukštai, kažkur iš palubės.

— Ar tu nemiegi? — staiga paklausė profesorius iš savo 
lovos.

— Ne. O jūs?
— Irgi ne.
Valandėlę tylėjom.
— Zy, zy, zy — sklido balsas iš palubės.
— Taigi ir aš nemiegu — prabilo kiek patylėjęs profe

sorius. — Klausausi, kas čia per zyzimas.
— Ir man neaišku — tariau.
— Bet vis dėlto reikėtų sužinoti. Juk be priežasties, be 

pakankamo pagrindo nieko nėra.
— Ir aš taip manau. Jei turėtumėt degtukų, pašviestume ir 

gal sužinotume.
— Gaila, kad neturiu. O tu?
— Ir aš ne.
— Gaila — tarė profesorius.
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— Gaila — pakartojau aš ir ėmiau migdytis klausydamas 
to zyzimo, kurs nakties tyloje keistai ir paslaptingai aidėjo.

Kai antrą sykį pabudau, pro langą mačiau raustančius ry
tus. Neaiškioje dienos šviesoje išškyriau prie lubų kabančius 
kaspinus, nuo kurių sklido zyzimas.

— Po šimts — tariau sau garsiai. — Juk tai prilipusios 
musės zyzia. Koki menkniekiai prižadina nakčia mokytas galvas 
ir net priverčia apie priežastis galvoti.

Po tų žodžių pažvelgiau į profesoriaus lovą. Jis nemiegojo. 
Aš jam pasakiau savo patyrimą.

— Žiūrėk! — tarė jis nusišypsojo.
Jo šypsnis retėjančiose rytmečio sutemose buvo gražesnis 

už puikiausią rožę.
Paskui vėl užmigau. Kai atsikėliau, profesoriaus ir Jurgio 

su manim jau nebuvo. Pirmąjį radau pirkioj, o antrasis su Tek
le išėjo vandens iš upelio parnešti.

Pagaliau nusiprausėm, apsirengėm, pavalgėm ir dar kiek 
pasišnekėję su vaišingais šeimininkais ruošėmės leistis į tolesnę 
kelionę. Labai neskubėjom, nes ligi ekskursijos galo liko ne- 
didžiausias kelias.

Bet kaip mes, profesorius ir aš, nustebom, kada Jurgis 
gamtininkas mums pasakė:

— Ar negalėtumėt vieni baigti kelionę. Aš čia palauksiu, 
kol grįšit.

— O kas atsitiko?
— Šįryt nuėjęs prie upelio pamačiau daugybę įvairių 

rūšių drugių. Yra tokių, kur mūsų krašte dar visai nepastebėti. 
Norėčiau likti, juos ištirti ir tuo patarnauti gamtos mokslų pa
žangai.

— Lik — leidome mes.
Aš pamačiau, kaip Tekliukė patenkinta pažvelgė į profe

sorių ir mane. Atsidūręs gatvėje ėmiau galvoti, ar mano drau
gas Jurgis neišras naują drugelių rūšį — be sparnelių ir vaikš
čiojančių žeme, drugelių daug gražesnių ir įdomesnių už tuos, 
kurie saulei tekant supasi paupio švendruose.

K. Grigaitytė

Tai vis gyvenimas...
Išėjo ji žieduoton pievon basa ir palaidais plaukais. Jau

na, kaip pavasaris, laisva, kaip plaštakė. Išėjo ir mąsto: «O kas 
gi tas gyvenimas?!

Širdie, tu daugel man kalbi, tad pasakyki, kas yra gyve
nimas? Akys, mano gerosios akys! Jūsų žvilgsniuos skęsta ho
rizontai ir kalasi aguonos grūdas. Sakykite, ar matėte kada nors 
gyvenimą? Mintys, jūs greitesnės už žaibą, lengvesnės už pienės
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žilos galvos plaukus! Jūs skraidot aukščiau debesų, pasineriat 
j jūrų dugną ir įsipinat į gėlių vainikus. Sakykite, ar sutikote 
kur nors gyvenimą?!»

Jokio atsakymo. Aplink kojas dūzgia bitutės, pusbalsiu 
šnabždasi smilgos, netoliese švilpauja piemenukas. O gal jis 
kartais matė gyvenimą? — galvoja ji.

Nedrąsiai prisiartino: «Piemenėli, tu kasdien ganai šalia 
kelio, tu matai daug praeivių — pasakyk, gal matei kada gy- 
venimą?» Piemenukas tik botagu supliauškino ir nustebęs žiū
rėjo į ją.

«Mergaite, aš nežinau, ko tu ieškai. Aš tau galiu pasakyti, 
kur yra varnų lizdas, kur milžiniškas skruzdėlynas ir jauni 
triušiai.»

«Ne»,—pakratė liūdnai galvą mergaitė, ir jos blakstienos 
pasidarė drėgnos. Pagailo jam baltaplaukės. «Tai gal tu nori 
žinoti, kur aš paslėpiau savo raginę dūdą?» — tarė piemenukas, 
žiūrėdamas j jos drėgnas akis.

«Kam man ji?»
«Jei nori, gali padūduoti.»
«Ne, ji manęs nepralinksmins».
«O kodėl tau liūdna?» klausia piemenukas.
«Aš vos tik atėjau j šią pievą, kai išgirdau graudų cypi

mą. Atsigręžiau ir pamačiau per pievą bėgančią baltą katę, kuri 
laikė už kaklo pilką paukštytę. Netrukus radau lizdelį ir išsi
gandusius našlaičius. Kada katė bėgo skersai kelią, sėdėjęs pa
kelyje vienas ponas, linguodamas galvą, tarė: «Tai vis gyveni- 
mas». Kai aš jo paklausiau, kur yra tas gyvenimas—jis atsakė: 
«Stai, šitam mano odiniam krepšy.» Aš prisiartinau, pažiūrėjau 
į krepšį ir pamačiau ten tik prirašytus popierius. Ponas gar
siai nusijuokė — aš susigėdau ir nuėjau».

«O ar tu žinai, kas toks tas ponas?»
«Zmonės jį vadina poetu».
«Kažin, ar tai vardas ar pavardė?» — paklausė pieme

nukas.
«Ne, jį taip vadina todėl, kad jis skiriasi nuo kitų žmonių».
Piemenukas daugiau apie tą poną nebeklausinėjo. Jam 

augo daug naujų klausimų, kurie pynėsi apie mergaitę.—Kokia 
ji nepaprasta—galvojo jis. Ji panaši į liną. Jos plaukai gelsvi, 
ka<p linas, o akys melsvos, kaip jo žiedas. Ne, ji greičiau pa
naši į plaštakėlę. Jos baltas rūbas, vėjelio judinamas, plezdena, 
kaip baltos plaštakės sparneliai. Vargšė, ji taip gailisi tos pil
kos paukštelės — aš juk ne vieną kregždę botagu numušiau. 
Daugiau taip nebedarysiu—ji verktų, jeigu sužinotų.

«Mergyt, tu, rodos, mėgdavai neužmiršuolėles? Mačiau ne
kartą jų tavo plaukuose.»

Jos drėgnose akyse sužibo džiaugsmas.
«O ar gali man jų duoti?»
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«Paganyk truputį mano karveles. Aš greit perbrisiu per 
tą kūdrą, anoj pusėj krante mėlynuoja jo;, kaip tavo akys».

Ji nuleido akis, jis metęs botagą nubėgo. Karvutės ramiai 
sau ėda—mergaitė žvalgosi. Čia pat krūmas baltų remunių. Jos 
tokios linksmos, lyg juokiasi. Ir visos jos galveles pasukusios 
į ją. Mergaitė nejučiomis nusišypsojo. Staiga susibadė karvelės 
ir remunes sumynė. «Tai vis gyvenimas»—sušnabždėjo jos mir
damos. Mergytės veidas vėl apsiniaukė. Ji nekantriai laukė ne
užmirštuolių. Štai jos jau visai netoli, mėlynuoja piemenuko 
rankoje. Mergaitė džiaugdamasi jį pasitiko, ji bučiuoja melsvus 
žiedelius, puošia savo krūtinę, plaukus. Piemenukas šypsosi. Ji 
padėkojo, pamojavo rankele ir nuėjo. «Kai pritruks, vėl ateik— 
paskinsiu» buvo jo paskutiniai žodžiai melsvaakei linaplaukei.

*
Po kelių pavasarių žydėjo ta pati pieva. Kitoj pusėj kelio 

kvepėjo žalios pradalgės. Saulutė jau buvo nusileidusi. Melsva- 
akė linaplaukė mergelė kažko žvalgėsi pradalgėse. Anoj pusėj 
kelio, žydinčioj pievoj, ganėsi žirgai.

«Ko taip ieškai, mergele?»—išgirdo ji pažįstamą balsą.
Krūptelėjo—pakėlė galvą.
«Ar tai tu?!»
«Aš, drauguže—ganau žirgus»—atsakė jis.
«O aš šiandien varčiau šieną ir pamiršau grėblelį. Dabar 

atėjau jo ieškoti.» Tai tardama paraudo, kaip šermukšnio uoga.
»Nerauski, mieloji! Nuo to laiko, kai aš tau priskyniau 

neužmiršuolių, ir man nesiseka. Nutilo mano botagas ir raginė 
dūda. Jau penkių vasarų pievas nuploviau, o tavo paveikslas 
vis tebežydi, kai čia ateinu. O tu ar dar vis tebeieškai gyve- 
nimo?»

«Taigi, neseniai sakiau ieškanti grėblelio!!.»
«Nejuokauk, mieloji, mano rankoj jau ne botagas, o dalgė. 

Anuomet tavęs nesupratau, o dabar kas kita»...
«Sakyk, mielasis, ką tu įdėjai į neužmiršuoles. Nuo to 

laiko, kai aš jas iš tavo rankų paėmiau,nebe viena ieškojau gy
venimo. Tavo gailestingos akys mane visad lydėdavo, o saulei 
leidžiantis mane virkdindavo tavo užkimusio ragelio balsas».

«Aš į tas gėles įdėjau rubiną. Mano širdies rubiną... Tu 
jas pabučiavai, ir rubinas pražydo ant tavo lūpų».

«Kaip aš laiminga, kaip aš džiaugiuos. Bet... dar aš vis 
nesiliauju ieškoti gyvenimo» —tarė glausdamasi į jį.

«Tu mano gyvenimas, tu mano džiaugsmas, tu mano am- 
žinatvė!» — kalbėjo jis, prisiliesdamas mergelės lūpų...

«Tai vis gyvenimas» — šnabždėjo žalios pradalgės.
** *

Triukšmingai groja vargonai. Altoriuj dega didelės ir ma
žos žvakės. Prie pat altoriaus stovi mėlynakė linaplaukė mer-
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■gaitė ir saulės nubučiuotas laukų sūnūs. Jos akys drėgnos, bet 
lūpos šypsosi.

«Mylėsiu iki mirties»—išsiveržia iš abiejų krūtinių.
«Tai vis gyvenimas»—kalba mirkčiodamos žvakės.
Apeigos pasibaigė. Jaunavedžiai išėjo iš bažnyčios. Prie 

bažnyčios durų klūpojo ištiesęs ranką aklas elgeta. Juodu pa
žvelgė vienas j kitą. «Jis nemato gyvenimo»—vienu balsu pra
bilo jautrios širdys, ir dvi rankos su išmaldomis išsitiesė j 
elgetą.

«Tai vis gyvenimas»—lingavo galvas moterėlės, ir šaipėsi 
jaunos mergičkos.

Namuose jų laukė didžiausia puota. Jie nedrąsūs, šypso
damiesi slinko pro šūkaujančius žmones. Daug akių sekė juos. 
Vienur jie sutiko pašaipą, kitur sveikinimus ir pilnus meilės 
žvilgsnius. Prasidėjo puota. Putojo alus, skambėjo stikliukai, 
spiegė muzika, sukosi poros.

«Tai vis gyvenimas«—nuolat sklido tie patys žodžiai.
Jau buvo vidunaktis, kai prieangyje pasigirdo keiksmai ir 

vaitojimai. Kilo sumišimas. Iš prieangio atnešė kruviną vestu
vininką.

«Tai vis gyvenimas»—kalbėjo lašantis per kaktą kraujas.
** *

Šiltas vasaros šventadienis. Po seklyčios langu, darželyje, 
sėdi jauna motina. Ji supa ant rankų pirmagimį. Jo akyse ir 
veide spindi laimė. Vaikutis sveikutėlis šviesiaplaukis, tamsia
akis—tėvo ir motinos paveikslas.'

«Mano mažyčiui jau tuoj ir dančiukai pradės dygti» — 
kalba motina, bučiuodama gležnus kūdikio pirštelius.

Kūdikis nesąmoningai mostikuoja rankutėmis, norėdamas 
apsižioti visą kumštį, bet nepataiko į burnelę. Tai motiną pra
juokina. Ji pasišaukia kūdikio tėvą, ir abu džiaugiasi.

«Tai vis gyvenimas»—šnabžda po langu erškėtrožės.
*

Kieme laukia pakinkyti arkliai. Troboje velkasi apsiaustu 
senukas. Vikri žila senutė paduoda kepurę: «Tik greičiau, tė
vuli, greičiau! Nepavėluok, pasiilgau — jau penkeri meteliai...» 
Kalba uždusdama senutė.

Geltonais, lengvais ratais vežimėlis išdardėjo iš kiemo. 
Prunkščia bėriai miklinami botago. Senukas skatina: «Greičiau, 
bėreliai, greičiau! Kad jam nereikėtų manęs laukti, nė mamu
lei su pietumis!» Senutė laksto šen ir ten. Jos pilna ir virtuvėje 
ir kamaroje ir seklyčioje. Seklyčia išpuošta — stalas baltai už
tiestas. Ant stalo stovi lėkštė, ąžuolo vainikėliu papuošta. Vir
tuvėje kvepia pietūs. Senutė, kur bėgus, kur nebėgus, vis prie 
galinio lango sustoja ir žiūri į vieškelį. Staiga pasirodo žąsia 
nešina įširdusi kaimynė.
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«Žiūrėk, dūšele, ką padarė tamstų piemuo! Žąselė vos 
spėjo pereiti į jūsų pusę, gal nenuskynė nė vienos avižos, kai 
tas laidokas abi kojas jai pamuše. Juk senė veislinė žąsis. Die
ve, Dieve, kas gal apsakyti tokį nuostolį»—kalba verkšlendama 
kaimynė.

«Nasisielok, kaimynėle, aš tau už šitą žąselę atiduosiu dvi: 
senę ir jauniklę. O jei nori — abi senes. Tik nepyk, mieloji! 
Šiandie mūsų nameliuose didelė šventė. Parvažiuoja mokslus 
baigęs mano sūnus. O jau penkeri meteliai, kai mūsų akys jo 
nematė. Ką man dvi, kad ir penkios žąselės, kada aš laukiu 
užvargto užauginto vienturčio».

«Tai aš paliksiu savo žąsį vaišėms*—sako kaimynė.
«Nereikia, kaimynėle, primestinės. Gal dar pasveiks žą

selė, o aš sūneliui iškepiau jauną gaidžiuką*.
Kaimynė susigėdusi nežino, ar žąsį imti ar palikti. Senutė 

paima nuo žemės užsimerkusią žąsį, pabučiuoja kaimynei į abu 
veidu tardama: «Pasiimk, širdele, tu ją. Gaila, tokia graži žą
selė. Rudenį iš viso būrio išsirinksi, kokias norėsi. Ateik, kai
mynėle, pažiūrėti mano svečio ir medaus paragauti — tik vakar 
tėvulis išėmė*. Kaimynė atsisveikina, eina pro duris—šeimininkė 
ją palydi. Abi mielai kalbasi.

«Tai vis gyvenimas*—dejuoja užsimerkusi žąselė.
Kieme sulojo šunes. Įvažiavo lengvas gelsvais ratais ve

žimėlis. Senutė išbėgo į kiemą. Iš ratų išlipo jaunas, tiesus, 
kaip berželis sūnus. Gražus, šviesiaplaukis, tamsiaakis, tik tru
putį išbalęs. Jis apkabina žilą močiutę, bučiuoja jos sausas gys
lotas rankas. Motinos akyse ašaros. Tyros, lengvos džiaugsmo 
ašaros. Ant sūnaus lūpų žydi dėkingumo ir meilės šypsnis. Įėjo 
į seklyčią. Ant stalo garuoja karšti pietūs.

«Sėsk, vaikeli, tu išvargęs, alkanas. Seniai jau pietavai pas 
mus. Bet kokį tu čia odinį krepšį parsivežei? Kurgi aš mačiau*!?

Mąsto.
«Aa, dabar atsimenu... Seniai dar, kai visai jauna buvau, 

mačiau tokį krepšį turėjo poetas. O ir tu, vaikeli, gal dabar 
poetas?*—klausia abejodama, bet linksma motina.

«Ne, mamyte,—aš daktaras*.
«Daktaras!» kartoja abu senukai, o jų akyse reiškiasi sū

nui pagarba.
«Tai vis gyvenimas*—prabyla odinis krepšys.

** *
Ūkanota rudens diena. Patvoriuose šnabžda pageltę lapai, 

tai vėl gaudosi kiemo vidury. Pro atkeltus vartus į kiemą va
žiuoja žmonės. Visi jie tylūs, nusiminę. Tarpduryje susikimšimas 
vis didėja. Iš abiejų durų pusių stovi juodos vėliavos. Sekly
čios gale dega daug žvakių. Ties vienu dideliu, auksuotais rė
mais Nukryžiuotojo paveikslu stovi juodas grabas. Liūdnai 
mirkčioja žvakės, dar liūdniau aidi laidotuvių giesmės.
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Prie grabo klūpo daktaras, jauna žmona ir žilagalvė se
nutė. Tik tėvulio, gerojo tėvulio čia nėra. Jis tylus, už
simerkęs guli grabe. Visi sustoja. Bučiuoja nabašninkui kojas, 
rankas. Prieš artimųjų akis užslenka juodas grabo antvožas ir 
paslepia nabašninką. Pasigirsta širdį verianti senutės rauda. Jai 
pritaria verkšlendama jauna ponia.

Grabas pasijudina. Lėtai slenka pro duris — jį seka arti
mieji. Daktaras veda svyruojančias moteris.

— «Tai vis gyvenimas» — bailiai šnabždasi patvoriuose 
pageltę lapai...

Thomas Mann

Gėlių parduotuvėj
Iš romano «Buddenbrooks>>

Tomas Buddenbrook siauromis gatvėmis leidosi į jam ži
nomą namuką. Jis vengė didžiųjų gatvių, kad ten eidamas ne
susitiktų daug pažįstamų ir kad nereiktų kilnoti patogiai uždė
tos skrybėlės. Susikišęs abi rankas į plačias šilto, tamsiai pilko 
palto kišenes, jis žingsniavo savo dvasioj visai ramus per kie
tai sušalusį, blizgantį sniegą, kuris girgždėjo po jo batais. Jis 
ėjo tik vienam žinomu keliu... Dangus švitėjo skaisčiai, mėly
nai ir šaltai; buvo šviežias, gaižus, skanus oras ir tylus, šiurk
štokas ir grynas vėjelis, apie penkių laipsnių šalčio, panašus į 
vasario dieną.

Tomas žingsniavo žemyn. Jis perėjo jskersai duonkepių ir 
siauru skersgatviu pateko į žvejų gatvę. Šita gatve, kuri vedė 
ta pačia linkme su siauragatviais į upės pusę, jis paėjėjo dar 
pora žingsnių žemyn, kol atsirado prieš mažą namaitį, labai 
kuklią parduotuvę, su siauromis durimis ir neturtinga vitrinėle, 
kur šalia viens kito stovėjo pora puodų su svogūnų žel
menimis.

Jis įėjo į vidų. Tuo tarpu viršuj durų suskambo nedidukas 
varpelis, kaip budrus šunytis. Viduje prie stalo stovėjo jauna 
pardavėja ir kalbėjosi su maža, stora, apysene, turkiška skrai
ste apsigaubusia ponia. Ji žiūrinėjo kelis puodelius langinių p’ė- 
lių, jas uostė, tyrinėjo, peikė ir zaunijo, kad gėlės nesančios 
pakankamai geros. Maža nosinėle tuo tarpu ji šluostėsi savo 
burną. Tomas Buddenbrook mandagiai ponią pasveikino ir pa
sitraukė į šalį... Ji buvo varginga Langhalio giminė, labai drąsi 
ir plepi pana, kuri vadinosi pirmosios savo giminės pavarde,

*) Thomas Mann (gimęs 1875 metais) yra vienas iš žymiausiųjų dabartinio 
laikotarpio vokiečių rašytojų. Šiemet už savo literatūros darbus gavo Notelio’ 
premiją. Didžiausi jo romanai yra «Euddenbrooks» (1901) ir «Zauberberg» 
(1925). Yra parašęs ir gražių novelių.
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šiai giminei visai nepriklausydama, ir kuri visų, be mažos išim 
ties buvo vadinama «Teta Lottchen». Laikydama rankose šilki
niame popieriuj suvyniotą gėlių puodelį, jį nusisuko į duris, ir 
Tomas, jau su ja atsisveikinęs, garsiu balsu tarė pardavėjai:

— Duokit man... pora rožių, prašau... Taip, be abejo
nės. La France...

Bet kai teta Lottchen išeidama uždarė duris ir pasišalino, 
jis tarė tylutėliai:

— Taip, padėk jas į savo vietą, Onute .. . Labą dieną, 
mažoji Onute! Taip, šiandien iš tikrųjų ateinu prislėgta širdimi, 
be ūpo.

Ona ant savo juodos, prastos suknelės dėvėjo- baltą pri
juostę. Ji buvo nuostabiai graži. Buvo švelni, kaip gazelė ir 
turėjo mažne paveikslišką veido tipą: truputį pasidavusius į 
priekį skruostus, siauras, juodas, pilnas malonaus spindesio akis 
ir išblyškusią, liesą veido odos spalvą, kokios aplinkui negali
ma rasti. Jos rankos, tos pat spalvos, buvo laibos ir, kaip 
pardavėjai, nepaprastai gražios.

Ji nuėjo prie dešiniojo mažosios parduotuvės stalo galo, 
kad pro vitriną jos niekas negalėtų matyt. Tomas ją pasekė ei
damas šiapus stalo, pasilenkė ir pabučiavo jos lūpas ir akis.

— Koks tu sušalęs, tu, varguoli! — tarė ji.
— Penki laipsniai! — tarė Tomas... — Aš nieko nepa

stebėjau, nes ėjau labai nusiminęs ir liūdnas.
Jis atsisėdo ant krautuvės stalo, jos ranką dar laikė savo 

rankose ir kalbėjo toliau:
— Taip, girdi, Onute?... šiandie protingai pasikalbėkime. 

Iškeliauju juk taip toli.
— Ach, Dieve,.. — sušuko ji gailestingai ir ranka susi

griebė pilna liūdesio ir baimės už savo prijuostės... Ji pra
dėjo verkti.

— Vis tiek, kartą reikės išvykti, Onute .. . Taip! neverk! 
Pasielkime pagaliau protingai, lyg ne? Ką padarysi? Kartą vis tiek 
reiks šį smūgį pergyventi.

— Kada išvažiuoji?.. — žliumbdama paklausė Ona.
— Užporyt.
— Ach Dieve... kodėl užporyt? Dar savaitę... Prašau!... 

Penketą dienų?..
— Negalima, mylimoji, mažoji Onute. Jau viskas nuspręs

ta ir parengta... Amsterdame manęs laukia... Kad ir labiausiai 
norėčiau, negalėčiau atidėti nė vienos dienos.

— Ir taip toli, tai baisu...!
— Amsterdamas? Nusiramink! visai ne! Vienam apie kitą 

pagalvoti juk nepertoli, lyg ne? Ir aš parašysiu! įsidėmėk, kai 
tik nuvyksiu, parašysiu...

— Dar prisimeni... — pratarė ji, — kas buvo prieš pus
antrų metų. Šaudymo šventės metu?...

Jis nutraukė jos kalbą pradžiugdamas...
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— Dieve, taip, prieš pusantrų metų!... Aš tave laikiau ita
le... Tavo parduotuvėj nusipirkau gvazdikėlį ir įsikišau jį į sa
gos skylelę... Dar turiu... Vešiuos jį į Amsterdamą... Ir kokios 
dulkės ir kaitra buvo tada lankoje!..

Taip, tu man atnešei iš gretimo kiosko stiklinę limonado... 
Viską prisimenu kaip šiandie! Viskas kvėpėte kvepėjo, o 
žmonės...

— Bet tikrai tąsyk buvo puiku! Ar įžiūrėjome savo akyse, 
kokia buvo tarp mūsų giminystė?

— Ir tu norėjai su manimi pasivažinėti karusele... bet ne
buvo galima; aš turėjau būti parduotuvėj! Ponia būtų barusis..

— Sudiev, mano mylimoji, geroji, mažoji Onute!.... Taip, 
reikia pradėt sakyti sudiev... metas!...

— Ach, ryt dar kartą ateisi?
— Taip, tikrai, šiuo pat laiku. Dar ir užporyt anksti, jei 

tik kaip nors galėsiu atspėti... Bet dabar noriu tau viena pasa
kyti, Onute.... Dabar išvykstu gana toli, taip, iš tikrųjų toli, 
Amsterdamas... ir tu lieki čia. Bet neišsižadėk manęs, Onute, 
girdi?.. Nes iki šiol juk neišsižadėjai, sakau tau!

Ji verkė veidą paslėpusi savo prijuoste, kurią laikėsi lai
sva ranka.

— Ir tu?.. Ir tu?..

— Vienas Dievas težino, Onute, kaip viskas klosis! Jauni 
visuomet nebūsime... tu esi išmintinga mergaitė, niekad ką nors 
neužsiminei apie vedybas ir panašiai...

— Ne, apsergėk!.. kad aš to iš tavęs trokščiau ir rei
kalaučiau...

— Bet neišvengiama, matai... Jei esu į gyvenimą atėjęs, 
turiu atlikti savo pareigą... taip, atsisveikinimo metu esu tau 
atviras... Bet ir tu... tai bus... Linkiu tau didžios laimės, mano 
mylimoji, geroji, mažoji Onute? Bet neišsižadėk manęs, gerai?.. 
Nes iki šiol juk neišsižadėjai, sakau tau...

Viduje namuko buvo šilta. Drėgnokas kvapas nuo žemės 
ir gėlių plito mažoje parduotuvėje. Lauke jau rengėsi leistis 
žiemos saulė. Maloni, ryški ir kaip ant porcelėno nupiešta. Iš
blyškusi vakarinė aušra puošė anapus upės dangų. Žmonės, 
pasislėpę savo smakrus užverstose apsiaustų apikaklėse, skubė
jo pro vitrinos langą ir nepastebėjo tų, kurie atsisveikino ma
žojoj gėlių parduotuvėj.

Vertė M. Jurkynas.
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J. Keliuotis

Kalėdinės mintys
Nuo Kristaus užgimimo prasidėjo nauja epocha žmogaus 

gyvenime. Kristus atnešė j pasauli ugnies, kuri nauja dvasia 
padegė žmonių širdis. Jis pasaulinio gaisro kaltininkas. Šis 
gaisras suteikė žmonijai visiškai kitokį pavidalą. Kristus ją 
pašaukė kovoti su Satano karalyste, liepsnoti meilės ugnimi ir 
idėjos žygiu laimėti sau nemirtingumą.

„Aš atėjau ugnies siųsti į žemę ir ko gi norėčiau, jei ne 
kad kūrentųsi“. (Luc. XII, 49). Kristus atnešė į pasaulį dieviš
kos ugnies ir norėjo, kad ji nebeužgestų. Jo noras išsipildė. 
Visos tautos, kurios buvo padegtos šia ugnimi, sukūrė naują 
nuostabaus kūrybinio veiklumo ir dinamizmo epochą. Visi 
Vakarai apimti šio gaisro sukūrė visiškai naujo temperamento 
civilizaciją.

Krikščionybė atvadavo žmogų nuo nuodėmės determiniz
mo, nuo prigimties gaivalų valdžios ir nuo gamtos demonų ir 
dvasiškai jį pastatė ant kojų. Ji nurodė kelius, vedančius į lais
vės ir meilės pasaulį. Žmogus, pasisavindamas krikščioniškąją 
civilizaciją, tampa savarankiška asmenybė ir neįveikiama dva
siškos kultūros tvirtovė, galinti atsilaikyti prieš visus anar- 
chistiškų gaivalų puolimus.

Iki Kristaus žmonės gyveno nuolatinėje baimėje. Jiems 
rodėsi, jog iš visų pusių juos turi apsupusios paslaptingos būty
bės, visokios dvasios, kurios ir nulemia žmogaus likimą. Žmo
gus tada jautėsi valdomas fatališkų jėgų. Jis nebuvo laisvas 
ir nežinojo kelio, vedančio į laisvę. Jis dažnai buvo ir savo 
žemosios prigimties, ir gamtos, ir įsivaizduotų šmėklų vergas.

Kristus paliuosavo žmogų nuo Prometėjaus uolos, nurodė 
kelią, vedantį į nemirtingumą ir dieviškumą, bet paskyrė pa
čiam laimėti kovą su pasauliu ir savo pastangomis pasiekti 
tiesos, grožio ir gėrio viršukalnes. Jo dieviškoji malonė tebe- 
vainikuoja ir pašventina pačio žmogaus žygius.

Kristus nugalėjo tik nuodėmės determinizmo nepermaldo- 
mumą. Davė galimumų reikštis laisviems ir drąsiems kūrybos 
žygiams. Bet šiuos žygius turi atlikti pats žmogus. Žmogus 
Kristaus buvo pašauktas prie nepermaldaujamos kovos su že
maisiais prigimties elementais.

Šaunūs jaunuoliai, jūs visi esate pašaukti būti dieviška ug
nimi, liepsnojančių švyturių nešėjais. Jūs turite meilės, tiesos 
ir grožio ugnimi padegti pasaulį, kad šiame šiurpulingame gais
re dingtų neteisybė, neapykanta ir negrožybė. Jūs pašaukti 
kovoti dėl didžiųjų gyvenimo idealų. Jūs turite Kristaus dva
sioje atnaujinti pasaulį.

Jūsų uždavinys didelis ir sunkus. Kad gyvenimas jūsų ne
sutriuškintų, turite dabar, jaunatvės metu, sutelkti savy tiek.
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daug moralinės ir kūrybinės energijos, kad jos vėliau niekad 
nepristigtumėt. Išėję į gyvenimą jūs būsite iš visų pusių mo- 
deriniškiausiais ginklais atakuojami. Kad laimėtumėt, turite 
pasidaryti dvasinės kultūros tvirtovėmis, kurios galėtų atlai
kyti visus puolimus.

Jums reikės ne tik kad atsilaikyti prieš visus puolimus, bet 
teks nuolat žygiuoti pirmyn ir Kristui laimėti jo pasaulį. Jūs 
Kristaus duota dieviškąja ugnimi turėsite sutirpdyti ledynus, 
kurie turi prislėgę mūsų kraštą, ir tapti šventojo gaisro kalti
ninkais.

Šiems dideliems žygiams atlikti reikalinga rimto prisiren
gimo. Ir Kristus trisdešimts metų rengėsi didžiajam žmonijos 
išganymo žygiui. Tas laimi kovą, kas prie jos prisirengia iš 
anksto. Visus, kurie išeis į karo lauką tinkamai neprisirengę, 
gyvenimo sūkuriai greit nublokš į purvyną ar į nebuities gelmes.

Pirmoje eilėje reikalinga savo gyvenime realizuoti Kris
taus dvasią. „Savo visoje būtybėje, o ne vien prote jaunatvė 
turi būti palenkta idealui, sako Fr. J. Pade. Ne žmogaus kalba, 
bet dieviškasis žodis yra šviesos, energijos ir gyvybės kūrėjas. 
Ne grynoji idėja valdo pasaulį, bet idėja įkūnyta aistringame 
gyvenime; idėja, kuri yra gyvenimas, o ne formulė“.

Kiekvienas jūsų žygis turi liepsnoti krikščionybės dvasia. Jūs 
turite būti dieviškosios svajonės spinduliai, prikelia pasaulį nau
jam ir didžiam gyvenimui. „Kad mes atitiktume Dievo tėviš
kąja! svajonei, Jis atsiuntė mums savo vienatinį Sūnų, Jėzų, 
dieviškumo skaidrumą. Jėzus gyveno mūsų tarpe. Jis, prieš 
mūsų akis, savo asmeny turi dieviškąjį paveikslą, kurį turime 
savy atvaizduoti. Jis yra žmogiškos egzistencijos tiesa ta 
prasme, kad nė vienoj kalboje nėra teisybės, jei ji nėra Jo aidas, 
jokiam protui neleista rasti tiesa, jei jame nėra Jo dvasios ir 
Jo minties, nieks nepatenka į tiesos ratą, kas nėra susiję su Jo 
Apreiškimu. Jis yra gyvenimas, jei Jis mus nevaldo, tai tada 
mes esame ne kas kita kaip tik šešėliai“ (Fr. J. Pade).

Štai vienintelis katalikui jaunuoliui kelias įkūnyti savy die
viškojo Kristaus asmens pavidalą. Ogi tas leista visiems geros 
valios žmonėms. Kristus gimė tarp didžiausių vargšų. Vargšu 
kiekvienas gali pasidaryti. Kristaus mokiniu būti nėra jokių 
fiziškų kliūčių. Prie Betliejaus stainelės telkiasi piemenėliai 
ir karaliai, didžiausi vargšai ir turtuoliai, bemoksliai ir išmin
čiai. Visi gali ateiti ir šventoje ekstazėje klūpoti prie Kristaus 
kojų.

Kristus, gimsta materialiniame skurde. Tuo Jis pasako, 
jog dvasiškos vertybės aukštesnės už materiališkas. Žemiškos 
gėrybės turi tik laikinos reikšmės: jos yra už amžinybės 
ritmo ribų. Kristus materiališką skurdą pavertė poezija ir nu
ėmė nuo jo visokią gėdą. Gėda būti dvasišku nuskurdėliu, o ne 
žemės vargšu.



- 500 —

Kalėdos — jaunatvės poezijos šventė. Ji kasmet nesiliauna 
žmonijos kvietusi prie amžinos jaunatvės neišsekančių šaltinių. 
Ir šiemet ji bus naujo atgimimo proga. Kas nuolat negimsta 
iš naujo, to gyvenimas — permanentinė mirtis. Kas nori gy
venti, tas turi nuolat gimti iš naujo. Tikras gyvenimas — tai 
muolatinis gimimas.

Dr. jur. Pr. V. Raulinaitis

Administravimo dėsniai
Kiekvienas jaunas organizacijos veikėjas ir vadas turi ne 

tik iš kasdieninio gyvenimo semti savo išmanymą žmonėms 
vadovauti ir adminstravimo darbui atlikti. Jam naudinga yra 
:susipažinti taip pat ir su tam tikromis taisyklėms, arba admi- 
mistravimo dėsniais.

Šiuo klausimu galima daug prirašyti, o dar daugiau kalbėti, 
bet mums šia proga pakaks nurodyti keletą administravimo 
.pagrindinių dėsnių ir juos kiekvieną trumpai paaiškinti.

1. Disciplina ir autoritetas. Vietos jaunimo organizacija 
gali sėkmingai veikti ir gerai gyventi, kada jos nariai bus drau
giškuose santykiuose, sąmoningai ir su noru pasiduos savo 
pirmininko autoritetui ir laikysis nustatytos drausmės, arba 
disciplinos.

Autoritetas jaunimo vado pasirodo tuo, kad jis turi tam 
tikrų organizacijos veikimo ribose teisių duoti savo padėjė
jams ir organizacijos nariams patarimų, nurodymų, paragi
nimų, o reikale ir draugiškų organizacinių įsakymų.

Vado autoritetas pirmiausia turi pasireikšti organizacijų 
įstatų ir statutų ribose ir remtis pačia vado asmenybe. Būtent, 
jaunimo vadas turi būti pakankamai .prityręs organizaciniame 
darbe, būti išsilavinęs, sugebėti valdyti, laikytis tinkamoj mo
rališkoj aukštumoj, kad savo asmeniu, gyvenimu ir darbu ki
tus patrauktų ir duotų jiems gerą ir sektiną pavyzdį.

Autoritetingas gali būti tik tokis organizacijos vadas, kuris 
neieško iš vadovavimo sau jokios naudos, nesivaiko garbės, 
aukštų vietų organizacijoj, o dirba pasiaukojęs ir atsidėjęs jam 
pavestą darbą. Šiame darbe geras vadas savo autoritetą gali 
vartoti tik kaipo ištikimas idėjos tarnas ir neperlaužiamas jos 
karžygys.

Autoritetas turi būti atremtas tinkama drausme, arba dis
ciplina, kuri pasireiškia klusnumu, darbštumu, veiklumu, tinka
mu laikymusi savoj organizacijoj ir jos garbės bei didybės 
kėlimu, atsidavimu pasirinktai idėjai.

Organizacijos drausmė gali ir turi būti palaikoma laisvu 
noru ir geru pritarimu. Padaryti disciplinuotus narius galima
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tik atsakančio organizacinio auklėjimo ir mokslinimo keliu; 
Susipratęs organizacijos narys gerai žino ir visiškai jaučia, 
kad pati jo organizacija tiek tėra verta, kiek jis bus discipli
nuotas ir jai atsidavęs. Nedrausmingi nariai tik žemina orga
nizacijos vardą ir trukdo jos veikimą.

Organizacinis gyvenimas ir veikimas yra kiekvieno susi
pratusioje moksleivio jaunuolio patriotiška pareiga. Tad ši 
pareiga turi būti stropiai, laisvai, noromis ir sąmoningai — 
disciplinuotai einama ir atliekama be jokios prievartos.

2. Valdymo bendrumas. Jaunojo veikėjo ar vado darbas, 
savo srityje, savoj kuopoj ar valdyboj eis tinkama vaga tik 
tuomet, kai šio darbo nelies pašalinės įtakos, kurios kreiptų 
veikimą kuria nors kita, ne vado nurodomąja linkme. Sklan
dus ir sėkmingas veikimas pasiekiamas, kada kuopos, rajono- 
ar valdybos narius tiesiogiai veikia viena vadovybė, o jai ne
trukdo, pav., centras duodamas nurodymų tiesiog organizaci
jos nariams. Organizacijos centro tiesioginis santykių palai
kymas ir nurodymų davimas nariams yra galimas, bet vien tik 
savos, o ne vietos pirmininko arba visos vadovybės, kompe
tencijos ribose.

Vietos organizacijos vadovybė gali būti ir keliose rankose,, 
pav., valdybos, bet ši vadovybė negali būti kartu ir valdybos 
rankose ir kurio nors kito organizacijos organo. Tokiame va
dovybės veikimo supynime ir trukdyme darnaus darbo negali 
būti, nuo to tik kenčia organizacijos reikalai. Kitaip sakant,, 
kiekvienas veikėjas ar vadas turi būti savo vietoje ir atlikti 
jam visuotinųjų susirinkimų, valdybų, suvažiavimų, vyriausios 
valdybos, įstatų, statutų ir kitų kompetentingų organų ir nusta
tytų taisyklių dedamas pareigas.

Vadovybės arba valdymo bendrumas nereikalauja, kad 
darbą atliktų vienas asmuo. Čia gali būti ir darbo pasidalini
mas, tik kiekvienas turi veikti susitaręs ir vykdyti bendrą, 
nusistatymą ir priimtą darbų programą.

Valdymo bendrumas reikalauja, kad organizacijos aparato 
veikimas būtų suderintas. Kiekviena Įstaiga, komisija arba 
atskiri asmens atlieka pavestus jiems darbus, kurie aukštes
niųjų organų nėra dirbami, o tik atsakančia tvarka būva kon
troliuojami.

3. Iniciatyva. Vienas asmuo vietos organizacijos kuopoj 
arba skyriuje, nors sumaniausias ir darbščiausias būtų, neat
liks visų organizacijos pareigų ir nepasieks norimų tikslų. Rei
kalinga, kad dirbtų visi organizacijos nariai. Tiesa, kai kuriose 
mūsų draugijose ir net politinėse organizacijose pasireiškia ne
maža centralinių vadų, kurie nori vieni savus sumanymus pra
vesti, su vietos organizacijos narių norais ir siekimais nesi
skaityti.
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Tokių organizacijų, kur vietos nariams neduodama pasi
reikšti, arba jų norai slopinami yra, likimas nepavydėtinas. 
Jos eina į galutinį išnykimą, nes sąmoningesni ir doresni nariai 
ir organizacijos vadai pasitraukia, o likęsi savinaudžiai ir sa
vimylos netrukdomai „veikdami“ faktiškai gyvenime likvi
duoja organizaciją.

Jaunimo organizacijos, ypatingai ateitininkai ir pavasa
rininkai, šiuo keliu neina. Čia kiekvienas narys yra brange
nybė ir labai aukštai vertinamas. Kiekvienas turi ir gali pasi
reikšti savo sumanymais, pasiūlymais, darbais. Jei kartais 
kurio nario pasiūlymai nepriimami, nėra ko nusiminti, nes 
lyg visų pasiūlymai ar norai gali būti vykdomi. Tokis suma
nymas ar noras organizacijoj gyvendinamas, kuriam sąmonin
gai ir protingai daugumas pritaria.

Svarbu ir pakankama yra, kad vadas sugeba gaivinti na
riuose iniciatyvą ir ko daugiausia jąja savo veikime naudojasi. 
Tada visi nariai jaučia dirbą savo norėtą sumanytą darbą, ir 
jų pastangos, galėjusios ir iniciatyva pasireikšti, duoda gerų 
vaisių.

4. Tvarka. Tvarka galima dvejopa prasme imti, būtent: 
materialinė ir socialinė tvarka. Materialinei tvarkai apibrėžti 
galima imti toks dėsnis: vieta kiekvienam daiktui, o kiekvienas 
daiktas savo vietoje. Socialinei tvarkai tinka šis dėsnis: vieta 
kiekvienam asmeniui, o kiekvienas asmuo savo vietoje.

Gerai organizuotas gyvenimas ir veikimas reikalauja, kad 
būtų laikomasi tvarkos. Materialiniu atveju turi būti daiktai 
(knygos, popieriai įvairūs, dokumentai, sąskaitos ir 1.1.) taip 
sudėta, kad galima būtų išsipainioti ir reikale susirasti, o vieta 
kiekvienam daiktui turi būti pasirinkta tinkamiausia, kitaip 
daiktų ieškojimas daug atima brangaus laiko ir veltui aikvoja 
žmogaus energiją.

Socialinėje srity tvarkos laikymosi dėsnis yra dar bran
gesnis ir labiau saugotinas. Čia reikalinga žinoti, kad kiek
vienas organizacijos narys rastų sau tinkamo darbo ir pareigų 
savo organizacijoj. Nevisi nariai, pav., tinka paskaitoms lai
kyti, nevisi dainuoti ir 1.1. Tad kas tinka būti, pav., valdyboj, 
tą tenai reikia ir laikyti, kas turi gražių ir skambių balsų — 
tegul sudaro chorus ar dainuoja solo, kas moka dūdą pūsti, te
gul ją pučia, kas yra artistas, tegul vaidina, kas šokėjas, gimnas
tas ar sportininkas, lavinasi ir dirba savo srity. Tada visų 
darbas bus gausus ir naudingas, tad organizacija kaskart to
bulės ir sparčiai kils kultūroje ir vietos šviesuomenės ir visuo
menės tarpe įgaus vis didesnio ir didesnio pritarimo, paramos 
ir pagarbos. Reikia tik pasiryžti kiekvienam nariui duoti sa
voji vieta, o organizacija tada jau savaime augs ir tobulės.



503

Vyt. Vai ukevičius

Kas silpnina tikėjimą
Žmogus iš prigimties yra religingas. Nereligingumas pa

sirodo tik kaip atsitiktinis žmogaus dvasios reiškinys; tai nėra 
normali dvasios būklė. Yra tik atskirų asmenų atskalūnų, nes 
tautos pasilieka visumet religingos; čia yra gamtos įstatymas. 
Jeigu jos ir paneigia tikrąją religiją, tai vis dėlto priima klai
dingą ir prietaringą kultą.

Kokios yra netikėjimo priežastys? Jų reik ieškoti pačiam 
žmoguje ir aplinkumoje, kurioje jis gyvena. Visos netikėjimo 
priežastys galima suskirstyti į tris kategorijas: 1. proto silp
nybės arba dvasios klaidos, 2. valios silpnybės ir 3. įtaka ap
linkumos, kurioje gyvename.

./
1. Proto silpnybės.

Žmogaus dvasios silpnybės dažnai būna tos priežastys, 
kurios išaiškina skaudžius netikėjimo reiškinius. Kartais tie 
trūkumai nepareina nuo žmogaus valios ir pasirodo kaip iš
krypimas, fatališkas prigimties padarinys, o kartais jie pareina 
nuo valios ir nuo užmesto žmogui klaidingo manymo.

Religijos dalykų nežinojimas šiais laikais 
yra viena iš didžiųjų netikėjimo priežasčių. Religija yra tam 
tikra prasme mokslas ir net pirmas iš mokslų, kurio objektas 
yra labiausiai išplėtotas ir didžiausias, kadangi jis apžvelgia 
Nepabaigiamąjį savyje ir santykiuose su visomis sukurtomis 
būtybėmis. Todėl religijos mokslas turi eiti lygiagrečiai su 
kitais mokslais. Tik tuomet bus prieita prie pirmutinės ir pas
kutinės visų daiktų priežasties ir prie ryšio, kuris jungia visus 
mokslus. Dėl to visais amžiais rinktiniai protai užsiimdavo 
didžių teologijos problemų sprendimu.

Kiekvienas religingas žmogus turi rūpintis religijos žinių 
pagilinimu, atsižvelgdamas į savo dvasios plėtojimąsi, augimą. 
Juo labiau žmogus yra išlavintas, juo daugiau turi žinoti ir apie 
religijos dalykus. Kitaip įkrintama į religinį skepticizmą.

Neapsimąstymas yra antroji priežastis, kuri kelia 
ir platina nereligingumo dvasią pasaulyje. Religija yra tiesio
ginis ir gyvas santykiavimas sielos su Kūrėju. Gyventi reli
giniu gyvenimu, tai palaikyti glaudžius santykius su Dievu, 
jam išreikšti savo jausmus, jam pasisakyti, kaip draugas pasi
sako draugui. Reikia išvidinio bendravimo savo sieloje su Die
vu, reikia religinio susitelkimo.

Nesirūpinimas religiniais dalykais pagimdė pasaulyje pra
žūtingą skepticizmą mūsų paskyrimo didžiųjų problemų at
žvilgiu. Baisus klaidžiojimas viešpatauja idėjose šiais klausi-
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mais ir valios neveiklumas. Religinis indiferentas savo dva
sios gyvenimą galėtų taip išreikšti: „Kaip nežinau, iš kur atė
jau, taip nežinau, kur einu; tik žinau, kad išeidamas iš šio pa
saulio krisiu amžinai į nebūtį arba į užrūstinto Dievo rankas,, 
nežinodamas kam esu skirtas. Štai mano būtis pilna vargo,, 
silpnumo, tamsybės. Ir iš to viso išvedu, kad aš vis dėlto turiu 
leisti gyvenimo dienas, negalvodamas apie tai, kas turės mane 
ištikti, ir kad aš turu sekti savo palinkimais be mątymo ir 
neramumo, darydamas nors ir tai, už ką krisčiau į amžiną pra
žūtį, jeigu būtų teisinga, ką sako apie aną gyvenimą. Gal būt,, 
galėčiau ir išsiaiškinti savo abejones, bet nenoriu vargintis ir 
bent kiek ieškoti. Aš noriu maloniai eiti be numatymo ir be 
baimės ligi mirties, nežinodamas apie savo būsimą gyvenimą”. 
Toks religinis indiferentizmas, neapsimąstymas daug prisideda, 
prie visiško tikėjimo nustojimo.

Sprendimo k la id i n gumas yra gausus prietarų 
prieš religiją šaltinis ir netikėjimo priežastis. Yra žmonių, ku
rie klaidingai sprendža, vieni dėl jausmo silpnybių, kiti dėl per 
didelės vaizduotės, treti yra klaidinami ekskluziviškų mokslų..

Gerai nukreipta meilė duoda žmogaus protui daugiau aiš
kumo, bet blogai pakreipta — jį aptemdo, ypač religiniam gy
venime. Yra šaltų sielų, kurios apmąsto religines tiesas taip, 
lyg būtų grynai abstrakčios, lyg jos neturėtų su mumis kitokių 
santykių kaip geometrijos teorema. Nepriimdami nieko širdi
mi, jos tegali suvokti pusę tiesos religijoje, kadangi ji yra ne
tik šviesa, kuri nušviečia mūsų dvasią, bet ir ugnis, kuri ją 
šildo. Mūsų santykiai su Dievu eina iš proto ir valios. Juo- 
labiau mes Dievą mylime, juo daugiau Jį pažįstame ir juo dau
giau Jį pažįstame, juo labiau mylime, nes negalime mylėti to,, 
ko nepažįstame, ir nenorim pažinti to, ko nemylime.

Vaizduotė turi didelį vaidmenį žmogaus dvasios veikime.. 
Ji duoda sparnus protui. Bet jeigu jos nesaisto protavimas, tai ji 
gali klaidinti. Vaizduotė mėgsta naujoviškumą. Ji labiau link
sta prie to, kas atrodo originalu, kaip prie to — kas teisinga ir 
tikra. Taigi, jei religinė tiesa yra turtinga įvairiais atžvilgiais,, 
jei ji atrodo aukštesnėms sieloms iš esmės pažangi, tai vis dėlto 
ji nė kiek nekinta. Ji duodama nekintamos, griežtos dogmos 
forma. Dėl to, naujoviškumo mėgėjai kartais mėgsta nekinta
mas religijos tiesas pakeisti į nuomones, kurios yra madoje.

Siauras užsidarymas atskiram moksle irgi labai dažnai 
klaidina žmogaus protavimą ir veda prie netikėjimo. Yra žmo
nių, kurie visą savo gyvenimą skiria kuriai nors žmogaus pa
žinimo šakai, ten dirba ir progresuoja. Tai yra specialistai,, 
tikrieji dalyko žinovai. Jei toki atskirų sričių specialistai yra 
nesusipažinę su filosofijos mokslais, kurie praplečia žmogaus 
akiratį ir padeda įvertinti dalykus iš įvairių atžvilgių, tai jie 
labai dažnai yra linkę spręsti ir religijos klausimus pagal savo
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metodus. Matematikai yra linkę atmesti religines tiesas, ka
dangi jos nėra geometriniu teorema formoj, medikai, — kad tų 
tiesų negalima patirti pojūčiais (pav., negalima rasti sielos mė
sinėjant kūną) ir t. t. Čia klaida yra daroma ta, kad ne tie 
metodai vartojami sprendžiant apie religijos tiesas. Kiekvienai 
sričiai reikalingi savi Įrodymai. Būtu juokinga, kad geometri
nes teoremas norėtume Įrodinėti istoriniais faktais, ar pojūčių. 
Patyrimu, o ne protavimu.

Taigi religijos tiesų svarstymas matematikos, gamtos ar 
kitų mokslų metodais, kurie religijai ne visai tinka, irgi veda, 
prie klaidingo sprendimo ir netikėjimo.

2. Valios silpnybės.
Žmogaus širdies aistros, ypač puikybė, gašlumas ir godu

mas, tolina žmogų nuo Dievo ir dažnai pastūmi į skepticizmą..
Puikybė yra iš savo prigimties priešinga religijai, nes 

ji plėšia nuo Dievo garbę, kuri jam priklauso. Puikuolis, ne
matydamas apie save nieko tobulesnio kaip jis pats, save be 
saiko myli, viską skiria sau ir laiko save aukščiausiu, prieš, 
kurį turi visi kiti lenktis.

Yra Įvairių puikybės rūšių: mokslo puikybė, kai žmogus, 
stebisi savo protingumu, mintimis, raštais; dorumo puikybė —- 
žmogus laiko save doriausiu, turinčiu geriausias ypatybes. 
Toks žmogus dažnai linkęs išskirti save iš kitų ir parodyti retą, 
pavyzdi doro žmogaus be religijos. Laimingumo puikybė, tai 
yra egoisto puikybė, kuriam viskas lengvai sekėsi ir vargo- 
nematė. Patenkintas šiuo pasauliu, kam jis galvos apie Dievą,, 
apie kitą gyvenimą?

Gašlumas atneša ne mažiau nelaimių, kaip ir puiky
bė. Savo blogu veikimu jis apima visą žmogų, išplėšia visas, 
geras dvasios ypatybes, atitolina nuo Dievo ir palenkia me
džiagai. Žmogus, pasidavęs kūno geiduliams, stengiasi numa
rinti savo sąžinę, nuraminti protą, kad neprisimintų religijos, 
dogmų, ypač tiesos apie būsiantį gyvenimą, kur turėtų jĮ iš
tikti nelaimė dėl nedoro gyvenimo. Tokiu būdu tiesos panie
kinimas, dorybės neapykanta, didelis jausmų nešvankumas yra 
gašlumo padariniai. Koki gali būti tokio, gašlumui pasidavusio, 
žmogaus santykiai su Kūrėju, kurs yra tiesa, gerumas, kilnybė, 
gražybė aukščiausiame laipsny?

Godumas yra puikybės ir gašlumo sūnus, nes jis yra 
ir Įrankis pasirodyti ir priemonė malonumams. Auksas dau
geli judina ypač šiais laikais, kada išsiplėtęs ištaigingumas ir 
prabanga. Turtai, kurie yra tik gyvenimo priemonė, laikomi 
aukščiausiu gyvenimo tikslu, tartum žmogus būtų gimęs tik 
tam, kad praturtėtų. Tokia per didelė turtų meilė neša stam
bių pavojų moralei ir religiniams Įsitikinimams.
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Pirkliai, pramonininkai ir kiti stengiasi įvairiausiais būdais, 
kartais ir labai nešvariais, kaip galima greičiau pralobti. Jei 
sąžinė kada prabyla, stengiasi įsikalbėti, kad nėra Dievo, kad 
visa tai, kas pojūčiams neprieinama, yra tik pasaka, tinkanti 
moterims ir vaikams.

3. Aplinkumos įtaka.
Proto tamsumu ir valios silpnumu būtą galima išaiškinti 

religinės dvasios nusilpimą ir netikėjimo reiškinius, jeigu žmo
gus gyventų vienas atskirai, veiktų tik pagal savo protavimą 
ir valios palinkimus; bet jis iš esmės yra socialinis gyvis, turįs 
santykių su kitais ir pasiduodąs daugiau ar mažiau jų įtakai. 
Žmogaus dvasia išorėje pasireiškia per kalbą ir pavyzdžius ir 
jais skleidžia gerą ar blogą sėklą. Pagal atskirų žmonių są
žinę, tarp savęs bendraujant, susidaro bendroji visuomenės 
sąžinė arba viešoji nuomonė, kuri viešpatauja šeimoj, mokyk
loj, visuomenėj. Pagal tai, ar individualios sąžinės yra teisin
gos ar klaidingos, palaikančios ar silpninančios gėrį, smerkian
čios ar platinančios blogį, ir viešoji sąžinė tampa gera ar bloga 
ir veikia juo sėkmingiau, juo jos veikimas yra “labiau kon
centruotas.

Yra gamtos dėsnis, kad žmogus gimsta silpnas, neišplėto
jęs savo galių, ir tik lėto, nuolatinio ir gilaus šeimos veikimo 
įtakoj susidaro jo protinis, moralinis ir fizinis gyvenimas. A u- 
klėjimas šeimoje turi labai didelę įtaką žmogui; jis 
nustato viso gyvenimo linkmę. Tėvų mokymas ir pavyzdžiai 
palieka gilius pėdsakus moraliniam ir religiniam gyvenime. 
Vargas, jei tėvai yra religiniai indiferentai. Netikėjimo, skep
ticizmo dvasia įsiskverbia į jaunas sielas.

Toliau eina auklėjimas mokykloje, kuri turi ne 
mažiau reikšmės žmogaus sielos nusistatymams, kaip ir šeima. 
Jei mokykla yra nekonfesinė, jei joje viešpatauja indiferentizmo 
dvasia, tai jaunuoliai besimokydami labai dažnai atšąla tikėji
me arba ir visai jo nustoja. Jei mokykloje ir yra oficiališkai ka
peliono atstovaujama religija su keliomis pamokomis per sa
vaitę, tai vis dėlto jo veikimas negali būti pakankamai sėkmin
gas, kai jo kalbą ir auklėjimą griauna daugelis blogų pavyzdžių 
ir kiekvienos dienos mokymas, dvelkiąs skepticizmu ar net anti- 
religingumu. Tokiu būdu krikščioniškas pasaulis lieka svetimas 
šiems jaunuoliams; jie nežino krikščionybės didžiųjų žmonių, 
jos šventųjų, jos pasiektos kultūrinės, intelektualinės ir mora
linės aukštumos. Todėl katalikams yra svarbu, kad jų vaikai 
būtų auklėjami mokykloje katalikų mokytojų religinėje dva
sioje. Konfesinių mokyklų klausimas yra katalikams gyvybės 
ar mirties klausimas.

Ne tiktai šeimos židinyje ir mokykloje žmonės plėtoja sa
vo gerus ar blogus palinkimus, bendrauja tarp savęs ir daro
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vieni kitiems įtakos; jie turi aplinkumą dar platesnę, kur jie 
•susitinka — tai didžioji žmonių šeima — visuomenė. Čia su
sidaro viešoji nuomenė, tartum milžiniškas protinio ir morali
nio gyvenimo rezervuaras, kuriame vyrauja tiesa ar klaida, 
dorybė ar yda. Šitos visuomeninės aplinkumos įtaka mažesnė, 
negu šeimos arba mokyklos, kadangi ji yra mažiau atribota, 
duodama vietos ir individualiam aktyvumui, tačiau ir nuo jos 
nieks nėra laisvas.

Šita visuomenės dvasia, kuri mums daugiau ar mažiau da
ro įtakos, susidaro ir plečiasi per kalbą, raštus ir esančius 
papročius.

Viešoji nuomonė daug pareina nuo to, kokios kalbos yra 
viešuose susirinkimuose, klubuose, restoranuose, salonuose, 
kavinėse ir kit. Ar jose pagerbiama bet koks autoritetas — 
valstybinis, politinis, religinis, moralinis ir t. t. Ar visa tai 
neigiama ir žeminama. Deja, kaip dažnai ten vyrauja klaida, 
skepticizmas, nemoralumas!

Norint save sustiprinti prieš įvairių kalbų įtaką, reikia ap
sišarvuoti tvirtais ir aiškiais principais ir nebijoti pasipriešinti 
visuomenėj glūdintiems sofizmams.

Knygų ir laikraščių galybė yra didžiausia viešosios nuo
monės susidaryme. Knyga, laikraštis daro platesnę ir gilesnę 
įtaką, negu kalba. Klystų tas, kuris skaitytų pavojingas tikėjimo 
ir doros atžvilgiu knygas tam, kad norėtų objektyviai, nešališ
kai spręsti. Tenka labai abejoti tokio jaunuolio galvojimo tik
rumu ir teisingumu. Priežodis sako: „Su kuo sutapsi, tokiu 
pats tapsi“; šiuo atveju jis labai tinka. Jeigu nori pažinti žmo
gų, jo intelektualinę ir moralinę vertę, sužinok, kokias jis kny
gas ir laikraščius skaito. Yra daug blogų knygų, romanų, laik
raščių, kurie dėl biznio ar kitų nešvarių sumetimų pataikauja 
žemiausiems žmogaus geiduliams, paneigdami tiesą, moralę, 
jausmų švelnumą. Žemos dvasinės kultūros žmonėms tokia 
spauda patinka savo vulgariškumu, stačiokiškumu, begėdišku
mu ir tyčiojimusi iš Dievo, religijos, kunigų, doros ir 1.1.

Voltaire, Prancūzų didelis rašytojas, pagarsėjęs savo pik
tais raštais prieš tikėjimą, gerai suprato šitą blogos spaudos 
galybę, kada prieš mirdamas, metęs žvilgsnį į praeitį, kiek jis 
tikinčiųjų suklaidino, kiek sielų palaužė, kiek širdžių pražudė, 
pasakė: „Tai knygos viską padarė!“ Taip, knygos ir laikraš
čiai yra daug ko padarę..

Jeigu kalba ir skaitymas turi didelę galybę, tai dar didesnę 
turi pavyzdys, ypač jeigu jis eina iš aukščiau. „Žodžiai skati
na, pavyzdžiai patraukia“. Yra mūsų laikais daug pavyzdžių 
aukšto dorovingumo ir religingumo, bet taip pat nemaža ir 
blogų pavyzdžių šeimoje, mokykloje ir visuomenėje.

Po šio nagrinėjimo galime galutinai išvesti, kad nereligin- 
gumas eina iš nežinojimo, lengvapėdiškumo, suirusios valios, 
klaidingo galvojimo, širdies ydų ir silpnumo.
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J. Gustas S. S

Miegoti atmerktomis akimis
Mano jaunasis draugas, kurio laišką padaviau, turi teisę 

gauti išsamesnį atsakymą. Paaiškinęs posakį: tave myliu — 
tau trokštu gero ir davęs tikro draugo sąvoką, turiu išaiškinti 
sielos būklę, kurią minėtasis draugas pasako šiais žodžiais 

dangus mainydamas spalvą daro įtakos mano širdžiai, paukš
čių kranksėjimas mane sudrumsčia, papjauta žolė sukelia ma
nyje liūdnas mintis apie nepastovumą viso to, kas yra ant že
mės. . . Kodėl mano siela, siekdama to, kas gera ir gražu, turi 
nuolatos vilkti paskui save šį kūną — tinginį, pilną visokiu 
magmogių, kuris nuolatos traukia žemyn? . . . kodėl reikia pa
siduoti tam neišvengiamam sunkumo dėsniui, kuris trukdo vi
sokį pakilimą? . .

Tais žodžiais minėtasis draugas atvėrė ir nušvietė beveik, 
visų augančių jaunuolių blogumą — liūdnumą, melancholiją . . .

Jaunuolis verkia it papievio berželis ir nežino — dėl ko; 
verkia, tuo tarpu kai visa aplinkuma turėtų kelti jame links
mybę, nes jis stovi prieš gražiausius, kilniausius gamtos da
lykus.

Klausyk, ką sako vienas Borsio1) draugas — Ernestas Psi- 
chary2), kuris po ilgų abejonių visai sugrįžo į tikėjimą ir tokiuo 
būdu išlygino ir ištaisė savo dėdės Renan’o") keiksmus.

„Atsimenu, kai buvau jaunas, dažnai vaikščiodavau vienos 
didelės upės pakrantėmis. Labai mėgau gamtą: drebėdavau, 
iš meilės matydamas vandenį, jausdamas švelnaus oro dvelki
mą, viskas buvo taip gražu, tyra, skaistu. .. Savo sujaudintoje 
širdyje aš tada laukte laukdavau, kad artimos bažnytėlės varpo 
garsas paskleistų toje tyloje žmoniškumo gaidas ir lėkdamas 
pasiektų mano širdies gelmes, nes vienui vienas aš kažin ko 
bijodavau. Kažin kokia begalinė Būtybė, pripildanti mane ir 
visą visatą, mane slopindavo. Ir kai vėjo dvelkimas atnešdavo 
tuos taip geidžiamus garsus, aš kiek nurimdavau, nes ne taip' 
jausdavau tą didžiąją Būtybę, kurios negalėdamas apimti aš 
kentėdavau“.

Kam tas verksmas, kuris, sakytum, be prasmės? Tam, 
kad prie jo priveda meilė, į kurią, sako šv. Raštas, tik vienas 
dalykas tėra panašus — mirtis.

T Borsi. — Italu poetas, komediograias ir publicistas (1888—1915)..
2) Psichary E. (1883—1914). Prancūzu karininkas ir rašytojas; 

filosofo Renan’o anūkas. Žymiausias jo veikalas yra „Centurijono ke
lionė“, kuriame aprašo vidaus kovą, kuri ji privedė prie katalikybės.

3) Renan E. (1823—1892). Garsus prancūzu orientalistas, racio
nalistas, krikščionybės priešas. Susikėlė prieš save viso pasaulio krikš
čioniu kritiką.
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Kas gi yra meilė?
Jau sakiau: išėjimas iš savęs ir gyvenimas kitiems; norėji

mas suimti į save visos sukurtosios harmonijos balsus, norėji
mas juos nuolatos ir visur girdėti; jausti net didžiausiose sielos 
gelmėse. O to viso žmogus nesugeba ir, šiaip ar taip, turi pri
pažinti savo nesugebėjimą. Iš čia liūdnumo priežastis; nusi
minimas dėl niekais nuėjusiu pastangų; iš čia šio posakio nepa
judinama tiesa: „Meilę patirti — žengti j mirtį“.

Taigi jaunuoliai kenčia, kad tikrenybės pasaulyje atsimuša 
į nepramušamą užtvarą, kuri juos laiko it kalėjime, tuo tarpu 
kai jų karšta, laki vaizduotė traukte traukia į išsvajotą pasaulį, 
į kurį, nars nežinodami, kur ir kas jis, jaunuoliai labai geidžia 
skristi ir ten beribėse džiaugtis.

Sapnuoti atmerktomis akimis: štai jaunuolio ypatybė. Tas 
sapnavimas turi tik vieną geismą: pakilti kaip galima aukščiau, 
kaip galima toliau visomis linkmėmis. Jaunuoliui nesvarbu, kad 
jo vaizduotės kombinacijos yra.. . pilys ore ar mėnulyje. Svar
biausias dalykas jam jas išdirbti, o išdirbus jomis džiaugtis, lyg 
tai būtų tikrenybė.

Sapnavimas atvertomis akimis kyla nuo visiško pojū
čių pabudimo, kurie iki šiol vis dar snūduriavo. Tu, mano 
drauguži, pastebėjai, jog nenoromis, kartais net nesavėje, 
uostai kvepiančias esencijas, gėles ir ten jauti keistą malonumą, 
pasigerėjimą, džiaugsmą, dėl kurio tu. . . sapnuoji. Taip pat 
jauti, kad tavo palytėjimo pojūtis darosi jautresnis: gana vieno 
rankos paspaudimo, ir per visą tavo kūną pereina, lyg elektros 
srovė, simpatijos ar antipatijos jausmai. Tu stengiesi gerai 
apsišvarinti (girtinas dalykas), pašalinti, ypatingai nuo veido, 
visokias raukšleles, net įgimtus šlakus; dažnai žiūri į veidrodėli, 
kurį nuolatos nešiojiesi kišenėlėje, stengiesi, kiek galima, pui
kiau, elegantiškiau apsitąisyti ir tuo kai kada praneši net tavo 
sesučių rūpestingumą. Tavo regėjimo ir girdėjimo pojūčiai 
darosi vis jautresni, labiau precizuoją (apibūdiną) matomus ir 
girdimus dalykus ir dėl to duoda vis daugiau medžiagos tavo 
vaizduotei ir vis didina tavo sapną. Gamta tave labai do
mina; ne tiek pati savyje, kiek dėl to, kad duoda vis naujų 
argumentų ir motyvų tavo svajonėms, tavo sapnams. Viskas 
žadina tavo fantaziją, bet labiausiai tie dalykai, kuriuose šviesa 
vaidina svarbiausią rolę.

Vakare kova tarp dienos ir nakties, liepsnos blazdėjimas ir 
nuodėgulių traškėjimas; kai aušra ar saulėleidis lyg svarstyk
lėmis sveria tamsos ir saulės pergalę; metų laikai, kuriuose pasi
rodo daugiausia permainų: pavasaris ir ruduo; žydrios dienos, 
mėnesienos ir naktys ir 1.1, žavi tavo akis ir duoda tau į rankas 
siūlą, kurį tu sekdamas leki į begalybę ir nenoromis, nesavėj 
veiki taip, lyg būtumei... panteistas.

Neišpūsk per daug akių'išgirdęs tą žodį. Panteistas linksta
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pasinerti Visame, o tu jauti skausmą, negalėdamas apginti 
visko tavo širdimi; verki pasijutęs, jog esi per mažas indas, 
kad suimtum visą tą groži, kuris yra įkūnytas prigimtyje. 
Tada tu puoli prie meno ir pasineri į tą žmogaus vaizduotės 
kūrybos pasauli, kuriame šiaip taip patenkini tą tavo didelį 
geismą: apimti ir nusavinti tavo pastabumo dalykus. Atsi
duodi muzikai, kuri savo begaliniais tonais ir akordais pagauna 
tave i sapnų pasaulį; lankai teatrą, kurs dirbtinai perstato gyve
nimo tikrenybes ir padaro prieinamą, kas proziškoje gyvenimo 
scenoje nėra taip jau puikiai sukombinuota; bet ypatingai, net 
galvatrūkčiais, griebiesi skaityti romanus ir poetus, kurie ant 
Don Kichoto kumelaitės arba ant Astolfo ipogrifo1) ieško nuo
tykiu, kyla už debesų, norėdamas pagyventi valandėlę ir tu. . . 
dausų pasaulyje. Mėgsti tas knygas, kurios pabudina tavo — 
augančio jaunuolio — širdyje dar tebemiegančius, ką tik pra
dedamus jausti individualius širdies virpėjimus, kurie yra lyg 
rėmai ar skeletas tavo busimojo gyvenimo; juose tu girdi savo
tiškus garsus — lyg nepaprasto vėjo švilpimą, kuris pranašauja 
paslaptingus ateities įvykius, kurie tave stebina, jaudina ir. .. 
verčia sapnuoti.

Visame tame yra kas blogo?
Taip; yra blogo, bet yra ir gero.
Pradedu nuo šio pastarojo ir pabrėžiu, kad jaunuolis, kuris 

nesapnuoja atmerktomis akimis, nėra jaunuolis. Taigi dalykas 
yra visuotinis, kurio niekas negali išvengti. Dėl ko yra neiš
vengiamas, tau neatsakysiu taip, kaip tau gal yra atsakęs koks 
auklėtojas... menkai išauklėtas: — tu esi vaikas, nieko nesu
pranti; turi labiau žiūrėti į daiktų tikrenybę, turi būti vyru, o 
ne debesyse gyventi ir 1.1, ir t.t. — Tau taip neatsakysiu, nes 
žinau, kad tu tai išgirdęs nusišypsosi, patrauksi pečiais, papur
tysi galvą ir instinktyviai pareikši nepritarimą, pasipriešinimą, 
net pašiepimą to, kurs į tave kalba. Ir tavo tiesa; taip, kaip 
mažas būdamas turėjai tiesą pasipriešindamas tam, kas tau 
būtų sakęs: — tau nereikia judėti, žaisti, šūkauti, krykšti. — 
Vaikas žaidžia, jaunuolis sapnuoja taip, kaip gėlė žydi, akmuo 
išmestas oran krinta žemyn.

Jeigu dalykas yra neišvengiamas, turime pripažinti, kad 
yra žmogiškas (einąs iš žmogaus prigimties), o jeigu yra žmo
giškas, vadinasi, kad savyje yra geras.

Čia matau tavo akyse ir veide labai įtartiną, net ironišką 
žvilgsnį: tu manai: — Tamsta katalikas man taip kalbi... O 
kur padėsi gimtąją nuodėmę, kuri perdėm, iš pat šaknų suga
dino mūsų prigimtį?

Nepraleidžiu tavo šypsnio ir įspėjęs jo reikšmę pasiaiški-

A Toks žvėris, ant kurio jojo Astolfas — Ariosto poemos „OrlandO' 
furioso“ vienas herojus.
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nu: — gimtoji nuodėmė mus sugadino, bet ne taip, kad viskas, 
kas tik mumyse atsiranda, yra bloga, nežmogiška, nesutaikoma 
su žmogaus prigimtimi; ji mus sugadino taip, kad visi mūsų 
palinkimai savyje geri linksta išeiti iš ribų ir netenka pusiau
svyros laike, vietoje aplinkybėse, saike. Tame perdėjime arba 
pusiausvyros netekime ir yra tai, ką Šventosios Knygos vadina 
concupiscentia arba, lietuviškai tariant, geiduliai. Aiškus da
lykas, kad gimtoji nuodėmė turi dar ir kitą, daug baisesni pada
rinį — Dievo malonės praradimą. Bet apie tą dalyką pasikal- 
bėsiva vėliau; dabar grįžkiva prie pirmojo padarinio, ir pakar
toju: sapnuti atmerktomis akimis yra savyje dalykas geras, 
bet tas sapnavimas netvarkomas, perdėtas ir vien vaizduotei 
pavestas yra dalykas blogas.

Bet apie jo gerumą ir blogumą pakalbėsiva kitą kartą, 
kalbėdami apie gerąją ir blogąją raganėlę.

J. Vaišnora

Liberalizmas
Merkantilizmo*) sistema ekonomijoje, globodama prekybą 

ir pramonę, apleido žemdirbystę ir ūkio kėlimą. Žemės ūkis 
nusmuko, ūkininkai ir žemės darbininkai suvargo. Kaip reakci
ja ir atitaisymas, pastatyta ekonomiškoji liberalistu teorija, kuri 
pagrįsta XVIII amžiaus filosofija. Tos filosofijos turinį galima 
pasakyti šiais žodžiais: žmogus iš savo prigimties yra geras 
ir laimingas, sugadinamas draugijoje ir įstatymais. Todėl ir 
ekonomijoje atskiro individo laisvė yra šaltinis jo paties ir 
krašto gerovės. Reikia tad grįžti į gamtą. Valstybės uždavi
nys — saugoti atskirą individą laisvę ir turtą.

Šios doktrinos tėvai buvo J. J. Rousseau ir Enciklopedi- 
ninkai.

Visa liberalistu sistema galima padalinti į dvi dali: fizijo- 
kratizmą ir smitianizmą. Fizijokratizmo ekonomiškoji teorija 
galima suglausti į tris punktus:

1) Žmogus ekonomijoje veikia laisvai vedamas egoizmo. 
Gamtos žmogaus prigimtoji teisė yra nuosavybės teisė, t. y., 
teisė iš savo darbo gyventi. Draugijoje — visuomenėje žmo
gus šią teisę ne tik visiškai išlaiko, dar ją išplėtoja. Todėl 
žmogus naturališkai turi teisės pasiekti visuomenėje geriausią 
būklę, savo gerovę. Tai ekonomiškas asmens individualizmas. 
Egoizmo žadinami žmogaus veiksmai sudaro ekonomiškojo 
gyvenimo tvarką. Todėl ir dėsniai, kurie tvarko naturališką 
žmogaus gyvenimą (ekonomiškieji ir morališkieji), yra lygūs

*) Apie merkantilizmą, yra rašyta š. m. „Ateities“ 5—6 nr. Red..
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fizikos ir mechanikos dėsniams, — yra būtini. Moralės dėsniai 
iš politikos ir ekonomijos išskirtini, nes žmonės ekonomijoje 
veikia būtinai, lyg atomai.

2) Krašto gerovę sudaro gamtos gaminamieji turtai — žem
dirbystė (nuo to ir ši. sistema turi vardą: physis — gamta; 
kratos — valdžia). Taigi žemės darbas yra vienintelis turtų 
.šaltinis, nes tik viena žemė duoda naujus turtus. Prekyba 
ir pramonė yra tik antraeiliai dalykai, tačiau naudingi, nes 
perdirbdami ir perkeldami žemės turtus didina jų vertę ir 
naudą.

3) Iš to eina išvada: kad pakiltų krašto ūkis, turi būti 
visiška laisvė prekybai. Muitų ir mokesčių nėra. Mokesčiai 
uždedami tik ant žemės, kuriuos galutinai sumoka ne žemės 
savininkai, bet ūkio produktų pirkėjai, mokėdami pakeltą pro
duktų kainą. Šią sistemą moksliškai galutinai formulavo 
F. Quesnay (sk. Kenei) savo veikale Tableau econo- 
m i q u e.

Antroji liberalizmo kryptis yra smitianizmas, gavęs vardą 
nuo jos kūrėjo A. Smith. Ši teorija pagrįsta individualizmu ir 
prigimties teise.

A. Smith kiek kitaip formulavo liberalistų ekonomijos te
oriją. Jeigu žmogus veikia vien egoizmo vedamas ar stumia
mas, tad kaip išaiškinti tuos žmogaus veikimus, kurie surišti 
su visuomenės gerove, su savęs paaukojimu visuomenei ir 
neieškojimu gero vien sau. Smith ir aiškina, kad egoizmas 
verčia žmogų ne tik savo asmens gerove rūpintis, bet taip pat 
ir visuomenės, nes privatiškoji atskiro asmens gerovė yra 
glaudžiai susijusi su viešąja (visuomeniškąja) gerove. Pasau
lio tvarkoje yra naturališkas tikslingumas: atskiras asmuo, 
siekdamas savo gerovės, drauge jos trokšta ir visai žmonių 
draugijai. — Reikia pasakyti, kad šis aiškinimas palieka vis 
dėlto miglotas ir neduoda visiško atsakymo, kaip toliau pa
matysime.

Visą smitianizmo teoriją galima suglausti į šiuos pagrindi
nius punktus:

1) Ekonomijos tikslas yra nuolat didinti turtus ir ant jų 
statyti krašto galybę ir gerovę. Turtus sudaro visi materia
liškieji dalykai, kurie žmogui yra naudingi.

2) Krašto gerovės priežastis yra produktyvus darbas. 
Tačiau ne kiekvienas darbas yra produktyvus, pav., patarna
vimas, teatro artistų, politikų, darbas ir pan. Todėl tautos 
gerovė yra didesnė, kai yra didesnis skaičius tų, kurie dirba 
produktyvų darbą.

3) Didesnio darbo produktyviškumo sąlyga yra darbo pa
sidalinimas. Tačiau tai yra galima tik tuomet, kai yra plati 
prekyba, per kurią galima lengvai išsimainyti pagamintas gė
rybes. Darbo pasidalinimas yra ir gamybos priežastis, nes
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daugiau gaminant mažėja kaina, didėja pirkliu skaičius, drauge 
didėja ir pareikalavimas.

4) Daikto mainomąją vertę nustato darbas, t. y., mainomas 
daiktas turi tiek vertės, kiek yra į ji įdėta darbo. Rinkos kainą 
sudaro gamybos išlaidos. Nuo kapitalo gausumo pareina pro- 
duktyviškojo darbo kiekis, nes kur pinigų daugiau, ten daugiau 
galima samdyti darbininku, kitaip sakant, didinti darbininkų, 
o drauge ir darbo kiekį. Kapitalo gausumas kelia ir darbininkų 
algas, nes kai pinigo yra daug, tuomet didesnis galimumas 
daugiau mokėti ir už darbą, nes darbininkų pareikalavimas yra 
didesnis. Be to, procentai už kapitalą mažėja, nes kapitalistai 
daro vienas kitam konkurenciją. Priešingai, kaina už žemę 
kyla, nes žemė duoda naujus turtus, todėl kiekvienas žiūri 
į žemę, o pinigų gausumas kelia jos kainą. — Tad krašto ge
rovės ženklai — dideli kapitalai, didelis darbininkų skaičius, 
didelis atlyginimas už darbą, procentai maži, žemės kaina didelė.

5) Kad darbas galėtų visiškai ir laisvai plėtotis, reikia vi
siškos laisvės, kad darbo nevaržytų jokios išorinės priežastys. 
Darbininkai laisvai susitaria su darbdaviais. Ekonomijos har- 
moniškas išsiplėtojimas gimdo sutarčių laisvę, ir iš to eina 
krašto ir pasaulinės gerovės pastatymas.

Įvertinimas. Visiškos laisvės dėsnis tiek vienoje, 
tiek kitoje sistemoje buvo priežastis nors ir nekruvinos, bet 
žalingos revoliucijos ne tik ekonomijoje, bet ir kitose srityse, 
nes pagal šį mokslą visuomenės draugija susidaro iš atskirų, 
lygių individų, atomų. Visuomenė daugiau nėra naturališkas 
organizmas, kuriame šeima ir piliečiai yra nariai, bet mecha
niškas atomų mišinys.

Valdžios sąvoka ir uždavinys susiaurinta, nes pagal libe- 
ralistų teoriją valdžios uždavinys nėra vesti tautą ir kraštą 
į jos tikslą, bet vien saugoti atskirų individų laisvę, kad vieni 
nekliudytų kitiems veikti pagal egoizmo dėsnį. Socialistas 
Lassalle tokį valdžios uždavinį ironiškai pavadino nakties 
sargo pareiga.

Egoizmas padarytas vieninteliu žmogaus ekonomiškųjų 
veiksmų pagrindu ir priežastimi. Tuo tarpu atmestos kitos 
priežastys: moralinės, religinės, politinės ir kitos, kurios iš tik
rųjų daro didelę įtaką žmogaus ekonominiams veiksmams. Be 
to, užmiršta, kad ekonomija nėra žmogaus pirmaeilis tikslas.

Smith sakė, kad egoizmas kiekvieną verčia siekti savo 
gerovės ir kovoti dėl jos, bet užmiršo, kad toji kova yra visai 
nelygi. Tas kovos nelygumas pagimdė proletariatą ir sociali
nio klausimo painiavas. Kapitalai išaugo, bet jie už savęs pa
liko proletarų eiles. Pagal Smith'o teoriją turėjo būti lygus 
durtų padalinimas, bet kaip tai turėjo įvykti — nepasakė.
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Egoizmas nuvedė kitais keliais, kaip Smith tikėjo. Darbas; 
pagal jj yra vienintelis turtu augintojas, bet darbo žmonės nuo* 
išnaudojimo visiškai neapsaugoti ir pamiršti.

Pagaliau turtai nėra tikroji tautos gerovė. Tie turtai gali 
būti šimto kapitalistu kišeniuje, o milijonai badu mirti — tai 
nebus krašto gerovė. Jei turtai šalyje didinami, bet dėl to 
nukenčia aukštesnės vertybės: dora, sveikata, vidaus ramybė,, 
artimo meilė, tuomet jų augimas nėra pateisinamas. Liberalistų. 
sistema turtus išaugino, bet žmonijos gerovei labai pakenkė.

Smith’o produktyviškojo darbo sąvoka yra neteisinga. 
Pagal jj tik tas darbas yra produktyvus, kuris gamina naujas 
gėrybes, visas kitas — nevaisingas. Tačiau reikia skirti tie
siog ir netiesiog produktyvu darbą. Netiesiog produktyvus 
darbas negamina nauju gėrybių, bet ju gaminimui daro didelę 
įtaką, pav., gydytojo, kunigo, politiko darbas, nes sveikata, 
moralinės dorybės, tvarka ir vidaus ramybė didina darbo pro- 
duktingumą. 

Edward Montier

Katalikiškojo prancūzų jaunimo 
sąjunga

(Bruožai iš katalikų gyvenimo Prancūzijoj).
Prancūzijos katalikai ilgą laiką buvo tos nuomonės, kad 

negalima karaliaus sosto skirti nuo altoriaus. Per didžiąją re
voliuciją ne vienas dėjo galvą dėl Dievo ir savo karaliaus ant 
ešafoto. Karaliaus Liudviko XVIII Restauracija padidino tą. 
susiartinimą. Bažnyčia Prancūzijoj nuo to nukentėjo. Kuni
gas Lamennais 1830 m. revoliucijos išvakarėse manė, kad bū
sią reikalinga atskirti Bažnyčią nuo valstybės. Tik jis pasu
ko netinkamu keliu, suteikdamas valstybei patogesnį pagrindą, 
ko negalėjo ir neturi būti, jei tos dvi galybės pasilieka sąjungoj.

Bet jis kai kuriems katalikams parodė, kad, jei sostas ir 
žlugtu, vis dėlto reikėtų išgelbėti altorių. Jo geriausias moki
nys Lacordaire, domininkonas, neišeidamas iš ortodoksijos ri
bų, ir kunigaikštis peras Montalembert pirmieji mėgino su
vesti į vienumą pastovias Bažnyčios dogmas su kintamomis 
žmonių gyvenimo formomis. Jie reikalavo bendros laisvės, 
bendros teisės katalikams ir, stodami ant religinės laisvės pag
rindo, jie susitiko su liaudim, kuri reikalavo viešosios laisvės. 
Jie leido būti kataliku ir vadinamuoju liberalu, nesuprantant šio 
žodžio bloga prasme. Žodis liberalas galėjo būti netinkamai 
išaiškintas, kas su didesniu ar mažesniu nusimanymu ir atsiti
ko. O iš tikrųjų reiktų gerai įsidėti: laisvė nėra tikslas, bet vien 
priemonė, kuri turi tik tiesai tarnauti.
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Kaip ten bebūtų, vis dėlto šis pirmas drąsus mėginimas 
suvesti į vienumą Bažnyčią ir laisvę, Bažnyčią ir demokrati
ją neturėjo greitos ateities. Nauja revoliucija pastūmėjo jau 
nerimstančią prancūzų buržuaziją į reakciją ir davė imperato
riaus Napoleono III valdžią. — Bažnyčia susiderino su naują
ja valdžia. Bet netrukus pastebėjo, jog imperatorius norėjo, 
kad naudos iš to būtų jam, o ne jai. Iš paviršiaus žiūrint, ir tie 
ir tie atrodė santaikoj gyveną. Tuo kaip tik pasinaudojo žmo
nės, kurie kovojo prieš Bažnyčią, norėdami ją padaryti ne
pakenčiamą liaudies akyse, ir rodė, jog ji esanti prisišlijusi prie 
despotizmo. Iš čia išsprogo ta religinė neapykanta Komunos 
metu, kuri į žudynių vietą atvedė net patį Paryžiaus arki
vyskupą.

Pasibaisėjimas atidarė kai kuriems akis. Jų tarpe ypač 
žymėtinas garbingas ir riteriškas Albert de Mun.

Šis, stovėdamas prieš rūkstančius Tuileries rūmų griuvė
sius, vieną 1871 m. vakarą su keliais savo draugais padarė ap
matus naujai visuomeninei krikščionių draugijai organizuoti 
apaštalavimą liaudies tarpe.

A. de Mun pasiryžo nugriauti užtvarą tarp buržuazijos ir 
liaudies. Tegu vieni antrus geriau pažįsta, daugiau gerbia ir 
net mylisi. Idėja buvo kilni. A. de Mun jai atsidavė iš visos 
sielos. Jis perbėgo Prancūziją, kaip koks karžygis, skelbda
mas gerąją naujieną. Jis buvo jaunas, gražus ir iškalbus. Jis 
patraukė. Jo paskatinti pasirodė „darbininkų būreliai“. Jie 
klestėjo. Teisybė, daugelis tų, kurie padėjo kilniajam grapui 
de Mun, dirbo daugiau bijodami revoliucijos, nekaip iš tikėjimo 
meilės. Daugumas priklauso konservatorių partijai. Daugelis, 
kaip iš dešinės, taip ir kairės, sumaišė darbininkų ratelių vei
kimą su rojalistų (karaliaus šalininkų) partija, tuo metu dar ga
linga. Ir atėjo beveik tikras suirimas. Tada dar toli būta nuo 
visuomeninės Leono XIII politikos.

Tai tuo metu jaunesniųjų tarpe įsisteigė katalikiškoio 
prancūzų jaunimo sąjunga. Iniciatorius buvo tas pats A. de 
Mun per vieną susirinkimą pas Mgr. Sėgur, Rostopšino. Mas
kvos gubernatoriaus 1812 m., anūką.

Naujos sąjungos tikslas buvo apsaugoti ir koordinuoti ka
talikiškojo jaunimo jėgas, atnaujinti visuomenėje krikščionišką 
tvarką, kurią revoliucija buvo sugriovusi. Viskas ėjo pagal 
tam tikrą hierarchiją: vietinės grupės, regioninės grupės, 
bendras komitetas. Naujai gimusios sąjungos pirmasis pirmi
ninkas buvo Robert de Roquefeuil. Pirmasis kongresas įvyko 
mieste Angers, sutraukęs trisdešimts grupių, daugiausia stu
dentų ir aukštesniųjų mokyklų auklėtinių. Darbininkų nuni- 
mo tada nebuvo. Sąjunga savo propagandai 1891 m. išleido 
apžvalgą ir padarė kelionę į Romą. Tai buvo Leono XIH enc’k- 
likos „Rerum Novarum“ pasirodymo metai. Šis popiežius pa-
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ragino kardinolą Lavigerie, Alžiro arkivyskupą, kad jis pradė
tu judėjimą, kuris suvienytu katalikus su respublikoniška 
Prancūzijos valdžia. Buvo duota nauja orientacija, nors ne 
visu lygiai remiama. Katalikiškoje prancūzų jaunimo sąjungos 
'(A. C. J. F. — L’Association Catholique de la Jeunesse Fran- 
ęaise) grupės sudarė ir tebesudaro Federaciją. Todėl netenka 
tiesiogiai kalbėti apie vieningumą, išskyrus religijos ir katali
kybės atžvilgiu. Kiekviena sąjunga turi savo pobūdį ir gyveni
mą, pritaikintą prie vietos sąlygų. Per kelerius metus A. C. 
J. F. sumaniai pasirodė visuomeninėje srityje. Ji padarė kong
resus 1896 m. Reimse, proga 15 šimtu metų sukaktuvių nuo 
krikšto Klodvigo, pirmo katalikiško frankų karaliaus, 1897 m. 
mieste Tours ir 1898 m., kada kritikas ir filosofas Ferdinand 
Brunetiėre, jau nuo seniai linkęs į tikėjimą, prie kurio patraukė 
studijos apie vysk. Bossuet, kalbėjo, nelyginant kaip per išpa
žintį, tema „Reikalas tikėti“.

A. C. J. F. buvo pirmiausia apsigynimo ir puolimo sąjun
ga. Pažangos darbą ji paliko vieningesnei ir labiau savaran
kiškai organizacijai „Sillon“. Sąjunga, su savo gausingais, ne
lygaus pasiruošimo, skirtingu nusiteikimu žmonėmis, turinčiais 
vieningą nuomonę tik religijos atžvilgiu, bet nesutariančių dau
geliu kitų atžvilgiu, — ji buvo daugiausia kritikos ir opozici
jos darbininkė. Tuomet Prancūzijoj grėsė pavojus mokyklų 
laisvei iš įstatymu, kuriuos įteikė nubalsuoti ministeris Wal
deck — Rousseau ir jo įpėdinis ministeris Combes. A. C. J. F. 
stojo į ataką ir sumaniai gynė laisvąją mokyklą. Rodės, lyg 
būtų grįžę Lacordaire’o ir Montalembert’o laikai. Henry Re- 
verdy, Paryžiaus teismo advokatas, tada buvo pirmininkas. 
Kitais metais, gal nesąmoningai paskatinta „Sillon’o“ drąses
nės ir daugiau laiminčios taktikos, A. C. J. F. priėjo prie vi
suomeniniu problemų, sutardama su Leono XIII idėjoms. 1903 
m. susirinkę Chalon-sur-Saone svarstė sindikalistines 
doktrinas. Pirmą sykį, gal būt, jaunieji katalikai kalbėjo apie 
sindikatus, kaip apie teisėtą, leistą, girtiną organizmą. Bet šis 
nusistatymas nepatiko prancūzų katalikų visuomenei, pasida
vusiai savo oficialiosios spaudos idėjoms, visiškai priešingo
mis ir reakcionieriškomis.

1904 m. Arrase svarstė apie s a v i š a 1 p ą, 1905 m. — 
d a r b i n i k ų jaunimo d ar bo sąlygas. Tai buvo lyg 
ir prisirengimas prie darbininkų jaunimo organizacijų. Bet nei 
vadovaujantieji nei liaudies jaunimo sluoksniai nebuvo dar 
pribrendę, kad gautų gerų padarinių iš to klausimo arba net 
jį apžvelgtų visame platume. Teisybę šnekant, tuo laikotarpiu 
nė nebuvo tikro liaudies jaunimo, kuris būtų tikrai katalikiškas 
buvęs. Buvo tik keletas jaunų darbininkų. Bet jie pateko į 
lėtųjų būrį. Pats sindikato žodis juos baugino, o daugelis net 
nė to nežinojo. Jie nestojo į katalikų visuomeninį darbą.
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Prancūzijos kataliku darbas tada nebūtu jų nei supratęs nei 
• pakentęs. Ir iš vienos ir iš kitos pusės, be keno kaltės, buvo 

nesusivokimo tuo klausimu. Taip, Albi Kongreso dalyviai ga
lėjo išgirsti naudingu žodžiu ir paimti organizacijai moderniš- 
kesni ir tuo pačiu laiku krikščioniškesnį kelią. Albi arkivys
kupu tada buvo Mgrs. Mignot, vienas iš inteligentiškiausių ir 
labiausia susiderinusiu su savo laiko dvasia vyru. Bet arki
vyskupas kiekvieną kartą buvo reakcionieriškos spaudos ere
tiku apšaukiamas ir kataliku sluoksniams rodėsi įtartinas.

Pirmos svarbos Bažnyčios reikalai Prancūzijoj atsidūrė 
pavojuje. Išleistas 1901 m. draugijų įstatymas ištuštino vie
nuolynus ii iš mokyklų išvarė šimtus krikščioniu mokytojų, o 
1905 m Bažnyčios ir valstybės atsiskyrimo įstatymas iš vys
kupu nusavino jų rūmus, seminarijas ir net bažnyčias. Prasi
dėjo kova. A. C. J. F. aktyviai įsikišo į visus krašto klausi
mus. Tik nevisur su pasisekimu. Jei tikslas buvo kilnus, tai 
taktika nebuvo kaip reikiant sumani. Rodos, būtu reikėję 
ginti Bažnyčią sušunkant: Tegyvuoja Respublika! Daugely 
vietų politiniai režimo opozicionieriai pasidarė arba sakėsi esą 
Bažnyčios gynėjai ir taip sukompromitavo pasisekimą protes
tu, paremtu kitokiais argumentais, ne tik valstybės, bet ir pla
čiųjų sluoksniu akyse.

Bažnyčiai ginti buvo pašaukta liaudis. Būtų reikėję tuo 
pačiu metu dirbti liaudyje. Bet daugumas tu, kur ko triukš
mingiausiai šaukė į kovą, buvo mažiausia susirūpinę liaudim.

Nepasisekimas atsispiriant, nors ir iš medžiaginės pusės, 
buvo geras tuo, kad jaunoji kataliku karta ir A. C. J. F. suprato, 
jog pirmiausia reikia liaudžiai pasitarnauti, norint turėti jai 
įtakos.

Kai kurie tikėjosi atgaivinsią Vandėjos laikus ir į kovą 
įtrauksią ištisus miestelius. Bet anie laikai jau buvo praėję. 
Taip pat ii tie žmonės, kurie rodėsi norį atsispirti, net prieš 
vyskupu valią, su ginklu rankose, visiškai nedrįso leistis ligi 
civilinio karo, ir jiems trūko kankinių dvasios. Politika visus 
pagadino.

Taip visiškai suirus, imtasi darbo ir ten, iš kur būtų reikė
ję pradėti. 1908 m. Anžere (Angers) iš naujo nagrinėjo agra
riniu* (žemės) klausimus. Kalba ėjo, kaip atgauti ka’mus. ku
rie paskui miestus pasinėrė į indiferentizmą. Jean Lerolle ta
da buvo A C. J. F. pirmininkas. Tai buvo visuomenininkas, 
išsimokslinęs, rimtas, oratorius be tuščiu deklamacijų. Ji pa
vadavo Pierre Gerlier, tada advokatas Paryžiuj, dabar — Tar- 
bų ( rarbes) ir Liurdo vyskupas. Darbai, paremti gailestingu
mo dvasia, buvo toliau dirbami. 1912 m. profesinė organiza
cija susirenka Lione, 1913 Caen'e, o po karo, kur žuvo 1.5.000 
sąjungos nariu, 1921 Paryžiuj daro savo darbų apžvalgą.
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1025 m. A. C. J. F, padarė kelionę i Romą. Ji ten susitiko 
su 2' tautu keliauninkais. Visas tautas popiežius Pijus XI pri
ėmė audiencijoj. Popiežius aiškino savo jauniems klausyto
jams, susirinkusiems iš visu pasaulio kraštu, platumą prasmės 
žod/Si.. katalikas, kuris reiškia — visuotinį, universalu. Ir jis 
neabejodamas ištarė garsu posakį: „Tikras tautu internacio
nalas — tai kataliku Bažnyčia, tai jūs!“

A. C. J. F. suprato, kas buvo nurodyta, ir prie to derinasi. 
J: su tikra išmintim ir tam tikru teisėtu gudrumu pasirodo esan
ti i akinki kiekvienam judėjimui, veikimui ir organizacijai, ku
riu tTslas — suartinti liaudį ir įvesti taiką. O ar nepasirodyt, 
rizikuojant vieną dieną su internacionaliniu kongresu? Tai 
j< s pasiuntinybė ir garbė. Pasirėmusi tikru mokslu, sutarda
ma su vyskupais, kuriu didžioji dalis padės ir laimins jų pa
stangas, ji galės išvengti per ankstyvu, nepribrendusiu žings
nių. ji paguos ir patrauks abejojančius. Taip ji pasirodo tikrai 
katalikiška ir prancūziška.

A. Vaičiulaitis

Kaip musų vadai gyvena
PAS ATEITININKU FEDERACIJOS VYRIAUSIOS TARYBOS 

NARĮ J. E. VYSK. M. REINĮ.
1. Vilkaviškis.

Kam Vilkaviškis? — paklaus nustebęs skaitytojas. Pa
siaiškinu. Pirmiausia čia kaltas Napoleonas I. Jis. traukda
mas į Rusiją, šio miesto apylinkėse buvo sustojęs ir gyvenęs 
Vilkaviškio dvare. Tam pačiam, kur dabar būna J. E.vysku
pai. Napoleono istorijos rašytojai būtinai pamini šį miestą, 
susigūžusį kapsu lygumose.

Taigi ir man buvo įdomu, kad gaučiau pamatyti dar sykį 
istorines vietas. O kaip tyčia prieš tai pasiskaičiau Chateau- 
briand’o „Memoires d’ Outre-tombe“ („Pokarstinius užra
šus“), Tolstojaus „Karą ir Taiką“ ir radęs šių didžiųjų vyrų 
raštuos garbingai įamžintą Vilkaviškio vardą, visiškai su
sigundžiau.

Miestas kaip miestas. Yra ir pakrypusiu namu. Bet daio 
pažangą — šiemet statosi tris naujus mūrus. Tai vis geriau 
kaip nieko, — guodžiasi rimtesnės nuotaikos žmonės. Kai pa
lyja, purvyno kiek nori. Vilkaviškiečiai turi ir upę, kuri dai
nuo Dr. V. Kudirkos laiku nepajėgia savo prestižo atgauti.

Šiemet Vilkavišky pilna visokių sensacijų. Dykaduoniams 
tikra gadynė — tik mušasi, šaudosi, rengia pasikėsinimus prieš 
g, vtę. Ir šiaip aferų netrūksta. Žodžiu, gyvenimas verda, 
ir žydai jau ne tiek snaudžia savo susmilkusiose krautuvėlėse.
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Atsidūręs mieste pasukau į vyskupų rūmus, kitų dar vadi
namu^ Napoleono rūmais. Tik skaitytojo čia prašyčiau Tol- 
stoji m netikėti: jis savo minėtam romane rašo, kad dvaras 
netoli Vilkaviškio ir dar miške. Labai atsiprašau! Kas gi gali 
laikyti sodą, nors ir didelį, mišku? Tam sode, nuogas šakas į 
rudenio dangų ištiesusiam, vakaro prieblandoj dunkso balti 
rūmai

įėjau į kiemą, pažvelgiau į aukštas fasados kolonas ir pra- 
dingau tamsiam prieangy. Tik, žinoma, aš ten neprapuoliau 
ir ko gražiausiai pataikiau pas J. E. prof. vysk. M. Reinį. Kam
bariuose ant sienos kryželis, vienas paveikslas, kitur baldai ir 
daugybė knygų. Daugiau nieko.

2. Veikimas mokslo srity.
Maloniai priimtas, stengiausi tuojau pradėti interviu, nes 

•gerai žinojau, kad J. E. vyskupo laikas suskirstytas į dalis, ku
rių nė vienoj atliekamos valandėlės nerasi.

— Ar galima būtų pasiteirauti apie J. Ekscelencijos vei
kimą mokslo srity? — paklausiau, turėdamas galvoj jo darbą 
L. Universitete, kur tenka dėstyti psichologijos mokslus, ben
dradarbiavimą įvairiuose mokslo ir šiaip žurnaluose ar laik
raščiuose.

Jo E. šį klausimą palietė, susiedamas jį su praeitim.
— Man teko mokslo darbui ilgai ruoštis. Sėkmingai mo

kiausi iki 30 savo amžiaus metų — gimnazijoje Rygoje ir dva
sinėj seminarijoj Vilniuje, ir Petrapilio Akademijoj,' ir universi
tetuos Belgijoj (Liuvene) ir prieškarinėje Vokietijoj (Strasbur- 
ge). Man, ypač domintis pasaulėžiūros mokslais, buvo svarbu 
susirržinti su teologijos, filosofijos ir gamtos mokslais, kurių 
sintezė duoda pasaulėžiūrą.

— į Lietuvą, į Vilnių grįžau 1914 m. ir tuojau ėmiau dirbti 
įvairiose mokyklose — gimnazijoj, mokytojų seminarijoj, dva
sinėj seminarijoj, pagaliau po karo Mokslo Kursuos Vilniuj. 
Iš to matyt, kad su mokyklų gyvenimu man teko plačiai susi
duri’: nuo kursų liaudžiai iki universiteto. Tas darbas man 
par’nka. Kartais pasitaikydavo, kad savaitėje turėdavau 42 
pa u'okas.

— Ir dabar nemaža laiko paima paskaitos, pamokslai, il
gesnės prakalbos.

— Tenka susidurti ir su laikraščiais. Jau prieš karą ra
šiau „Ateity“, „Draugijoj“, „Vadove“, „Lietuvos Mokykloj“, 
pagaliau „Logose“. „Židiny“, „Sargyboj“ ir k. Turiu pastebėti, 
kad daug man kaštavo Čelpanovo „Psichologijos vadovėlio“ 
vertimas. Tąsyk daug darbo padėjau prie terminologijos iš 
psichologijos srities. O tai iš tikrųjų buvo nelengva. Atsimenu, 
kartą, rodos, 1917 m., Vilniuj laikiau paskaitą vienu psichologi
jos klausimu. Paskui diskusijose dalyvavę stebėjosi, kaip ga
lima buvę lietuviškais terminais išreikšti tiek daug psicholo-
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gijos mokslo sąvoku. Kalbant apie buvimą Vilniuj, reikėtų dar 
pr’dvrti, jog ten visi dirbom dažniausiai už du. O prof. M. 
Biržiška tai ir už tris.*)

— Taigi daug darbo iš manęs pareikalavo mokyklos. Bet 
man, tautybės ir tėvynės meilės sumetimais, rūpėjo ir politikos 
mokslai. Jais gyvai susirūpinau D. karo metu ir tuoj po D. 
karo; be teoretiniu studijų, teko laikraščiuose, pasirašinėjant 
įvairiais slapyvardžiais, atsakinėti į lenkų užpuldinėjimus. To
dėl, kai 1925 m. paėmiau užsienio reikalų ministeriją, ši sritis 
nebuvo man visai nauja.

— Nauja darbo sritis stojo prieš mane, kai 1926 nu tapau 
vyskupu. Nuo tada persikėliau gyventi į Vilkaviškį. Čia gy
venti gal ir geriau — ne tiek sutrukdo pašaliniais darbais. Ga
lima geriau atsidėti ir mokslui. Ypač tokiai plačiai šakai, kaip> 
psichologija, reikia daug laiko, norint susipažinti su gausia nau
jąja literatūra.

3. Mokslo pažanga Lietuvoj
— Jums, Ekscelencija, tenka apžvelgti plačiau Lietuvos- 

gyvenimą, dalyvauti mokslo judėjime. Ar teko pastebėti, kad 
šioj srity būtų pažanga?

— Mokslo pažanga iš tikrųjų yra. Ir didelė. Juk Vilniuj 
mums net vadovėliu trūko. Atsimenu, kaip net ir bado pavo
juje žmonės vertė ar patys rašė šios rūšies literatūrą. Dabar 
jau šioj srity didelės stokos nejaučiam.

— Mokyklą tinklas išplėtotas. Bet nereiktu prie to, kas 
yra, apsistoti. Gera būtų siekti 7 metu pradžios mokyklos. Jei
gu norime Vilnių atgauti, tai tam svarbiausias kelias — intelek- 
tualmis pasirengimas. Mes laimėsim tik pakilę kultūroj. To
dėl visai nesuprantamos kai keno pastabos, kad pas mus esą 
perdaug mokslus einančiųjų. Kalbėti apie mokslų perteklių — 
tikras nesusipratimas. Jeigu paimsim daug vietų, pamatysim, 
kad labai ne visas jas užima tinkamo cenzo žmonės.

— Universitetas savo aplinkybėse daug padarė. Jis spėjo 
gana gerai susiorganizuoti. Ir mokslo pajėgu turi. Jei nėra 
dar naujų išradimu, tai tik dėl to, kad mums pirmiausia tenka: 
suimti, kas kitu laimėta, pasisavinti, kas jau turima. Dar per 
trumpas laikas išradimams.

4, Studentai.
— Kaip universiteto profesorius, jūs susiduria! su viena 

mokslus einančiųjų dalimi — studentais. Ką galėtumėt apie 
juos pasakyti?

O „specifinio malonumo“ irgi netrūko: 1919 m. bolševikai davė- 
geros progos per penkis mėnesius ju lėšomis pažinti Vilniaus, Daugpi
lio ir Smolensko kalėjimus, ju malonumo su... visomis ju blakėmis as
meniškai patirti ir tuo būdu gerai susipažinti su kalinio psichologija..
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— Is mūsų studentu gaunu gerą įspūdį. .lie neturi neigia
mu tradicijų. Vokietijoj, pav., daug kur įsivyravus nuomonė, 
kad pirmaisiais metais studentas turi nieko neveikti, tik ūžti. 
Reikia pažymėti, kad mūsų studentams nestoka gabumu, ir 
geru gabumu. Todėl į juos galima sudėti daug vilties. Per
spektyvos geros.

J. E. vysk. M. Reinys.

— Tiesa, iš kalbininku pusės tenka išgirsti, kad studentai 
nesą priruošti iš lietuviu kalbos. Bet čia mums patys kalbi
ninkai turi ką nors geresnio duoti. Sakysim, išėjo Vikt. Ka
mantausko ir Klimo kirčiuoti skaitymai. Aš juos atsidėjęs 
perskaičiau. Ir kiek nevienodo kirčiavimo juose! Jeigu čia.
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galima daryti priekaištų, tai tik ne studentams ar gmnazijoms. 
Tegu kalbos Jupiteriai visų pirma tarp savęs sutaria.

5. Visuomenės religinis gyvenimas
— Kaip vyskupui, jums tenka daug rūpintis visuomenės 

religiniu gyvenimu. Dabar, po visokių perversmų ir naujų 
obalsių paleidimo, gal tenka pastebėti ir mūsų žmonėse at
mainų?

— Taip. Neigiamai paveikė karas, bolševikai ir, deja, kai 
kur mokyklos. Kur mokyklose dirba aiškiai nusistatę prieš 
religiją arba indiferentai, tada negalima laukti religingumo iš 
jų auklėtinių. Taip buvo rusų mokyklose, iš dalies ir dabar. 
Todėl tenka džiaugtis, kai imama rūpintis katalikiškomis mo
kyklomis. Prieš religini sumenkėjimą matome stojant kata
likiškas organizacijas. Labai svarbu, kad katalikų visuome
ninis ir organizacinis susipratimas didėtų.

— Bet vis dėlto per spaudą yra skelbiama daug kenks
mingų liberališkų idėjų. Jos pradeda krikdyti pačius inteligen
tus. Todėl Katalikų Veikimas turėtų stipriai suorganizuoti 
savo spaudą.

— Gaila, jei reikia pastebėti, kad senesniosios kartos inte
ligentų religinis susipratimas pašlijęs. Ypač jie nesupranta, 
jog sąmoningas katalikas turi būti ir visuomenininkas. O šioj 
srity didelė dalis jų labai apsileidus. Tik naujoji karta — Atei
tininkai ir Pavasarininkai duoda gražiausių vilčių.

—: Svarbu, kad katalikų visuomenė dar labiau susiorgani
zuotų. Turi būti nustatytos idėjos i katalikų gyvenimą da
bartiniu laiku, sudaryta katalikiškoji opinija. Čia daug darbo 
tenka katalikų akcijai.

6. Kapsai.
— Jūs, Ekscelencija, Lietuvos rytų žmogus, pakliuvot 

Į vakarus gyventi kapsų tarpe. Koki jūsų Įspūdžiai apie juos?
— Su liaudim plačiai susidurti neteko. Žmonės čia tur

tingi. Išsilavinę, stovį arčiau vokiškos kultūros. Didesni indi
vidualistai. Būtų gera, kad jie turėtų daugiau solidarumo. 
Šiaip jie judresni, veiklesni, sumaningesni. Tai tenka pastebėti 
ir tarp kunigų, kuriems iniciatyvos netrūksta.

Tais žodžiais ryžomės baigti savo pasikalbėjimą. Dėkin
gas už gilias mintis, atsisveikinęs išėjau Į tankėjančias sutemas.

Išėjęs pažvelgiau Į rūmus. Ten šviečia J. E. vyskupo 
langas. Sėdi jis ten ir galvoja apie krašto reikalus, trokšta 
apžvelgti visą gyvenimą ir padaryti ji gerą ir šviesų, nori pa
daryti, kad žmonių dvasia taptų skaidresnė, kad laimė it ra
mybė suspindėtų jų keliuose.
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Jurgis Steponaitis

Kūčios svetimam krašte
Truputi daugiau kaip prieš metus subrusta 

rengti naujas smilčių kauburėlis Marijampolės 
kapuose, — mirė lapkričio 19 d. neužmirštamas 
jaunimo mylėtojas šviesaus atminimo draugas 
Jurgis Steponaitis.

Tarp jo knygų, be gausingu organizacinio 
pobūdžio raštų, radau ir jo paties dienorašti. 
Tame jo dvasios veidrody tiek randi gilaus jaus
mo, kilniu minčių, tiek gyvenimo pastabumo ir 
tiek, pasakyčiau, jaunystės ideališko nekaltumo, 
kad velionies atminimui pagerbti išrašau eilę 
ištraukų jas truputi stilizuodamas.

Tiesa, dar prieš mirdamas velionis reika
lavo, kad jo dienoraštis būtų pelenais paverstas, 
bet kaip tik dėl anksčiau minėtu priežasčių 
drįstu jo valios nepaklusti. Esu įsitikinęs, 
kad velionis, jei tebegyventų žmogiškuoju gy
venimu, nepyktu vis dėlto ant manęs už jo va
lios laužymą, lygiai kaip jis niekados nerodė man 
savo pykčio gyvųjų tarpe būdamas.

J. Ambrazevičius.
Prirašiau visą krūvą laišku ir rytoj siunčiu j Lietuvą. Tai 

vis Kalėdų , Nauju metu pasveikinimai.
Ir privargau gi pusėtinai! Net du kartu šiandien buvau 

išėjęs pasivaikščioti. Gatvėj vis pamatysi kokį naują niekutį. 
Net palengvėja po pansiono lovos ir ligonio kėdės.

Sportas visam miestely. Tas geradaris sniegas visus ap
movė sporto kostiumais: ir vyrus ir moteris. O padaužų vir- 
tynė, prisikabinę savo mažytes, kaip geldutės, rogutes prie 
vežėjo rogių, pyška per miestą, net jų akys blizga — labiau už 
kalnų sniegules. Kad tai būtų tik vaikai; čia rasi ir „kūdikė
lių“ — tekamo ar vedamo amžiaus ...

Ristele ristena didukas šuo, įkinkytas į rogutes. Jose at
silošęs, kaip „dikčius“, 20 metų vyrukas. Pakinklas gražus.

Nenorėjau jokio darbo šiandien. Atsiguliau, kaip papras
tai, balkone ir . . . svajoju. Mano akys įsmego į tolimo dangaus 
mėlynę; užklupo žvaigždutę, ir aš pasinėriau mintyse. Dangus 
buvo mėlynas, juodas, nei kapo anga. Spinksojo ten ir daugiau 
žiburėlių, bet aš mačiau tik ją vieną. Pajutau, kad mano žvilg
snio gale yra man nesuprantamas taškas. Tiesa, dabar žinau, 
kas per taškas — žvaigždė. Bet man tada nebuvo tenai žvaigž
dės. Aš mačiau tenai gyvenimą. Ten buvo mano minčių 
centras. Mąsčiau . . .

Mačiau namus, jaunimą, draugus, universitetą. Mačiau 
juos visus išpuoštus viliojančių svajonių rūbu ... Ir nieko re
alaus ten nebuvo. Aš troškau. Norėjau ten nuvykti. Nerimau, 
aš ilgėjaus ...
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„Vai eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu — čia ne mano šalelė“ .. .. 
dar garsiau man šiandien skamba ausyse. Jau rytoj Kūčios.. 
Poryt — didžiosios Kalėdos. Ką skelbs man kalną varpai?

Kūčios čia bus paprastos. Tos iškilmingos vakarienės ne
bebus man. Vokiečiai to nepažįsta. Jie rytoj tik juoksis gal, 
kad man „kaputer Tag“. — Taip jie vadina mano pasninko- 
dienas, penktadienius. Tas „kaputer Tag“ man tačiau bus ne
įprastas. Jie to gal nesupras. Tai supras mano namiškiai,, 
^urie mane minės lauždami plotkelės kryželį.

Šiandien, tur būt, jau trečią kartą paimu dienoraštį. Atei
na momentai, kad susipina įspūdžiu pluoštai, o neturi ją su kuo 
pasidalyt.

Jau neliko man nė pusės tą gražią lakią svajonią, kuriose 
skendau prieš valandą skaitydamas susiustus draugą laiškus. 
Buvau perpus mažesnis ligonis. Ją laiškuose gyvenimas rodės, 
gražus idealas, o gyventi — tai žaisti gražiais kilniais darbais. 
Kaip gera būtą, kad galėčiau ir aš dar prisidėti.

Kūčią diena. Rengiuos vakarienės. Žinoma, nei plotke- 
lią, nei „bandukią“ su aguoną pieną, nei lietuviško kisieliaus— 
čia neturėsiu. O stalas kvepiančiu šienu nuklotas, o balta dro
bės staltesė, o kryželis vidury stalo? . . . Svetima šalis, kiti 
papročiai.

Šiandien visam Davose žmonės kupetomis virto į krautu
ves ir atgal. Pirko Kalėdą dovanas. Labiausiai išsiplatinusi 
dovana — knyga. Yra net specialiai Kalėdą dovanoms leidi
mą. Gražus būdas spaudai platinti.

7 valandą vakarienė. Ateinu dairausi, kad neįsišokčiau 
nežinodamas papročiu. Darysiu, tariuos, kaip kiti daro. — 
Kaip nustebau, kad toji Kūčių vakarienė visai niekuo nesiskiria 
nuo kitą. Tie patys valgiai, tos pačios kalbos ir ničnieko, kas 
pažymėtą Kūčias. Tiesa, kai kurie mūsą pansiono gyventojai 
buvo jau apsitaisę šventadieniškai.

Pranešė pagaliau, kad visos ceremonijos būsią 9 vai. sa
lone. Kas ten bebus?

Žengiu į saloną, atsistoju matomoj vietoj, lenkiuosi su „gu- 
ten Abend“. Niekas nei stoja, nei apskritai duoda suprasti, kad 
reikia sveikintis. Žiūrėsiu, ką kiti darys.

Įeina anglas. Žmogus džentelmenas. Matyt, ne iš pasku
tiniąją. Pasakęs „guten Tag“, įlindo į kampą ir atsisėdo. Va
dinas, mano neįsišokta, o jei ir įsišokta, tai ne vieno . ..

Ant stalo stovi sudėta visa daugybė daiktą daiktelią su: 
adresais. Tai dovanos. Kampe — papuošta eglaitė. Šneku
čiuoja, juokauja.

Atėjo Frau šeimininkė. Susirinko ir kiti svečiai.
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Ponas Koderitz ima nuo stalo šeimininkės dovaną, žengia 
artyn jos ir sako: „Reikšdami Tamstai prielankumo ir nuošir
daus dėkingumo, mes, pansiono gyventojai, prašome priimti 
mūsų šitą mažą dovanėlę atminimui“.

Prasidėjo visiems dovaną dalijimas adresais. Jų gauna 
visi. Ypačiai gausiai apdovanoti vaikai, ponios, tarnaitės. Gau
na dovanu ir ponai.

Prasidėjo dėkojimas. Sujudo salonas. Išsidaliję dovanas 
leido gramofonui dirbti. Paskui žengia į priekį Frau Schmidt 
ir deklamuoja. Po to daina, vėl gramofonas, ir saldainių dali
nimas. Moters neiškentė neužtraukę ir „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Giesmei ėmė pritarti ir ponai. Netrukus vis giedojo. 
Tik mudu su p. Tomson tylėjom. Jis turi gerklės tuberkulio- 
zą, o aš — nemoku.

Stiklas vyno baigė ceremonijas.
Sužinojau, kad 12 valandą bažnyčioj bus mišios.
Bažnyčia pilna. Pamaldos — kaip visuomet. Tik nakčia. 

Tad ypatingesnės, gražesnės. Visą nuotaiką slėgė kažkoks 
graudumo debesys. Ne man vienam. Chorui giedant galėjai 
matyti, kaip pro vieno kito ašarą prasilauždavo elektros spin
dulys. Kaip sunku suprasti! Linksmybės ir. džiaugsmo diena, 
o žmonės verkia.

Ne visada žmogus pajėgi ir verkti. Su maldos ašarom 
nuskandini kruviną žmogaus gyvenimą, pasineri patsai į skais
čių minčių prieglobstį. Vėl kyla gražių vilčių, o jų man taip 
reikia! Stoviu kryžkelėj ir laukiu netolimos valandos, kada 
turėsiu žengti. Kuriuo keliu patrauksiu — šiandien žino tik 
Dievas. Ji maldauju paguodos ir šviesos.

Vilniaus vaizdas iš Užupio.
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Z. Ivinskis

Apie anglų katalikus1)
(Anglu, emancipacijos 100-tine proga).

1829 m. balandžio 13 d. Anglijos katalikų istorijoje labai 
žymus įvykis. 300 metų kentę iš valdžios bei visuomenės 
įvairių pažeminimų ir sunkenybių, jie gauna pilnas teises. 
Parlamentas panaikina test-act, kuriuo joks katalikas anksčiau 
negalėjo gauti valdžios vietos, jei nebuvo padaręs anglikonų 
bažnyčios supremato priesaikos ir nepriėmęs jų bažnyčioje 
Komunijos.

Tik naujųjų amžių istorija atnešė katalikams tokią prie
spaudą, viduramžiuose Anglija katalikybės atžvilgiu turi labai 
seną ir garbingą praeitį. Dar anksti, kada Europoje knibždėjo 
neramios barbarų tautos, Anglija jau tapo žydinčiu ir derlingu 
katalikų sodu. Toli nuo amžinojo miesto, Britanijoje, Irlandi- 
joje kūrėsi religijos ir tolaikinio mokslo židiniai: bažnyčios 
ir vienuolynai. Nuo VII amž. per kelis šimtus metų Anglija 
(ypač Irlandija) buvo žymi ir savo kultūra ir mokslu (Beda 
Venerabilis t 735, Alkuinas ir k.). Anglijos kraštai tada Eu
ropai davė pačius geruosius misijonierius. Iš čia atvyko ir 
Winfried’as (Šv. Bonifacijus f 754), vokiečių tautos apaštalas, 
germanų krikštyti.

Ypač airių vienuoliai buvo žymūs dideliu religiniu karš
tumu ir nepaprastu gyvenimo aštrumu. Kristaus mokslą skelb
dami, jie keliavo į Prancūziją, Vokietiją, Alpes (gailus ten 
įkūrė St. Gallen'o vienuolyną).

Nuo pat pradžios katalikiškoji Anglija pasižymėjo savo 
paklusnumu Apaštalų Sostui. Dar Saksų karaliai, patys atvykę 
į Romą, reikšdavo popiežiui pagarbą. Petrapinigis, kurį šian
dien popiežiui moka^ viso pasaulio katalikai, savo pradžią turi 
taip pat Anglijoje. Čia anksčiau negu Europos kontinente atsi
randa šventųjų karalių ir vyskupų kankinių; čia iki reformaci
jos katalikiškoji kultūra buvo taip tvirtai ir giliai savo šaknis 
į kraštą įleidusi, kad dar ir dabar daugybė protestantiškomis 
paverstų senųjų katalikiškų katedrų —: bažnyčių, daug sunai
kintų ar uždarytų vienuolynų rodo, kad šiandieninė Anglija 
gyvena ir naudojasi senojoje katalikų atmosferoje išaugusiomis 
tradicijomis.

1) Beveik visos žinios surinktos iš knygutės: Dr. Joseph Bolten, 
Katholisches aus England, M. — Gladbach 1928, 120 psl. Dr. Bolten, kaip 
iš jo knygos matyti, pats keletą kartu yra buvęs Anglijoje, kaip dvasiš
kis, suėjęs i pažinti su Anglijos kataliku visuomenėje aukštai stovinčiais 
asmenimis ir pats, ką parašė, patyręs ar pačioje Anglijoje sužinojęs. Įmo
kėdamas anglu kalbą, jis kai ką papildė žiniomis iš reikalingu angliš
ku knygų.
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Bet nuo XVI a. pradžios prasidėjo kitokį laikai. Didelės 
pagarbos yra vertas kataliku kankinių kraujas, kuris buvo iš
lietas nuo pradžios XVI iki XVII-tojo amžiaus. Iš didelio skai
čiaus kat. kankiniu Bažnyčia neseniai 62 jų pripažino šventai
siais ar palaimintaisiais. Dar dabar tebėra vedamas 252 kan
kiniams pripažinimas palaiminimo. Iš jų buvo. 130 kunigų, 51 
vienuolis, 71 pasaulinis iš įvairių sluoksnių (iš jų 3 moteriškės). 
Dar 286 anglų kankiniams greitai bus paruošta įrodymai apie 
jų pripažinimą palaimintais. Valstybės kalėjimas Londone 
(Tower), apie kurio kapines vienas anglų protestantų istorikas 
atsiliepė, kad nežinąs ant žemės liūdnesnės vietos, beveik per 
150 metų buvo scena, kurioje įvairių luomų bei profesijų Angli
jos katalikai nešė didžiausius skausmus, vargus ir kentėjimus 
Iš tikrųjų, kaip rašo minėtos knygutės autorius, niekas tiek 
daug čia nepadaro įspūdžio, kaip tas momentas, kai su katali
kišku vadovu („Reisefūhrer’iu“) rankose, pradedi lankyti to 
kalėjimo atskiras dalis ir iš parašų, kuriuos tada į Tower'io 
sienas nelaimingos aukos išrašė, išskaitai jų skausmus ir siel
vartus. Vardai, kaip John Fisher, Thomas More, Campion 
Gerhard. Arundeil, Gardiner ir daug k. daro ne mažesnį įspūdį, 
kaip vardai, įrašai ir paveikslai pirmųjų krikščionių katakombų.

Tur būti, nė vienam protestantų krašte katalikams neteko 
patirti tokio jėgos brutalumo ir neteisingumo. Dar XVIII am
žiaus pradžioje, seniai praėjus liūdnos atminties Henriko VIII 
laikomas, karalius Jurgis I (1714 — 27) buvo pažadėjęs po 100 
svarų (apie 4.800 litų) atlyginimo atradusiam Anglijoje kunigą 
ir jėzuitą. Katalikai ir protestantai buvo pasidarę kaip dvi at
skiros rasės, kurios skyrėsi ir savo išsiauklėjimu ir tradicijo
mis ir, žinoma, pasaulėžiūra.

Ypatingai daug skriaudų nuo anglikonų valdžios patyrė 
airiai. XIX amž. pradžioje jie ėmė organizuotis. Jų priešakyje 
atsistojo gabus advokatas O' Conell’is. Jis buvo labai didelis 
kalbėtojas, sugebąs patraukti savo tautiečius prieš nekenčiamus 
anglosaksus. 1823 m. jo rūpesčiu buvo įkurta airių katalikų 
draugija, kurios tikslas buvo iškovoti airiams katalikams tei
ses. Pajutęs pavojų, parlamentas ją panaikino, bet ji vėl atgi
jo kitu vardu. Pagaliau O’Conell’is buvo išrinktas atstovu 
į parlamentą, o jo, kaip kataliko, neįsileisti būtų buvę labai 

. rizikinga, nes visi airiai būtų už jį stoję. Ministeris Welling- 
ton’as, norėdamas išvengti airių sukilimo, pats ėmė užtarti 
jų reikalus. Ataušinęs karaliaus ir anglikonų vyskupų piktu
mą, jis pagaliau 1829 m. įnešė šitą dalyką į parlamentą, ku
riame už katalikų emancipaciją pasisakė dauguma. Dabar ka
talikas galėjo gauti vietą, būti valdininku, parlamento nariu 
ir t.t., ko pirma visai negalėjo. Tik viena didelė skriauda 
nebuvo atitaisyta, būtent, airiams nebuvo sugrąžintos XVII 
amžiuje O. Kromvelio iš jų neteisingai atimtos žemės. Ir dabar



biriai yra tik nuomininkai savo tėvynėje, ir dėl nelengvų eko
nominių sąlygų kasmet jų nemaža emigruoja (daugiausia i 
Ameriką).

Akivaizdoje liūdnos kelių šimtmečių anglų katalikų istori
jos, juk emancipacija buvo didelis laimėjimas. Todėl ne vie
niems anglams katalikams šiandien tuo reikia pasidžiaugti. Dar 
daugiau, tų sukaktuvių akivaizdoje reikia stebėtis, kaip per 100 
metų laikotarpi gausingi ir anglikonų jūroje išmėtyti anglų ka
talikai labai pavyzdingai susiorganizavo bei susitvarkė.*)

Dabar anglų katalikų skaičius nuolat auga. XVIII amžiuje 
katalikų tebuvo tik 27.000, 1780 — 63.376, 1814— 150.000, 1851 
— 600.000, gi 1928 m. Anglijoje praktikuojančių katalikų skaito
ma 2.143.305 iš 38.037.000 gyventojų. Su krikštytais katalikų ti
kėjime ar tą vardą turinčiais bus iki 3 milijonų su viršum. Ka
talikai sudaro 5,6% visų gyventojų. Bet jie nuolat didėja. Pa
sižiūrėkime į skaičius, kiek Anglijoj esama daug konvertitų (at
sivertėliu): 1919 m. — 10.592, 1920 m. — 12.621, 1921 — 11.621, 
1922 — 12.406, 1924 — 12.355, 1925 — 11.948, 1926 — 11.714. 
Didžiausias konvertitų skaičius buvo, proporcingai imant, 1927 
metais London’e — Westminsteryje su 260.000 katalikų vysku
pijoje — 1489 konvertitai. Nuo 1911 m. turima tam oficialios sta
tistikos. Per 16 metų Anglijoje ir Wales’e (be Škotijos ir Ir- 
landijos) buvo priskaityta 158.679 atsivertimai. Faktiškai tas 
skaičius reikia dar padidinti, nes esama konvertitų, kurie nenori 
būti įtraukti į viešus sąrašus. Plg., sakysime, konvertitų skai
čių su vokiečiais, kur katalikų skaitoma 20 milijonų, protestan
tų 40 milijonų. Čia gauname visai kitokį santykį: 1919 m. — 
7.295, 1920 m. — 9.502, 1921 m. — 9.235, 1922 m. — 7.596, 1923 
m. — 7.625, 1924 m. — 7.311, 1925 m. — 7.511.

Kardinolo Bourne žodžiaisi tariant: „ . .. visur mes (Angli
joje) matome pažangos pažymių katalikų tikėjimo išsiplatini- 
me, katalikų auklėjimo klausimuose, greitame augime naujų 
centrų mūsų veikimui. Mūsų katalikiškoji tautos dalis yra vis 
stiprėjanti jėga. Mūsų įvairios religinės ir gailestingosios organi
zacijos savo skaičiumi pastoviai vis didėdamos, randa tinkamą 
paramą ir vis daugiau išsiplečia, negu kada nors praeityje“**). 
G. K. Chesterton’as, garsus anglų rašytojas ir konvertitas, apie 
dabartinę katalikų Bažnyčios būklę Anglijoje taip rašo: „Buvo 
laikas šitame krašte, kada mūsų klausdavo: kodėl tamsta esi 
katalikas? Dabar gi jau atėjo laikas, kada mes kiekvieną ga
lime paklausti: kodėl Tamsta nesi katalikas?“***)

*) Toliau kalbėdami turėsime galvoje tik Angliją (be Škotijos ir 
Irlandijos).

**) Dr. Jaseph Bolten,Katholisches aus England, 18 psl.
***) rp p
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Anglu katalikai dabar yra jau valstybės nebevaržomi. Jie 
-turi savo katalikišku mokyklų, seminarijų- Jie yra susidarę, 
kaip apie juos priešai sako, savo atmosferą ir savo viešąją nuo
monę. Jie yra išsiauginę visišką intelektualinę nepriklausomy
bę, ir todėl jie, nežiūrint mažo skaičiaus, yra tapę stipria religi
ne bei moralinė ir socialinė pajėga. 1926 m. Manchester’yje 
katalikų šventėje buvo išstatyta visi anglu kalba leidžiami pa
saulyje kataliku periodiniai leidiniai. Iš 494 leidiniu didelė da
lis (176) tenka anglams katalikams; Jungtiniu Amerikos Valsty
bių katalikai išleidžia mažiau (156), nors čia yra 20 su viršum 
milijonu kataliku.

Anglu kataliku Bažnyčia hierarchijos ir administracijos 
.atžvilgiu yra dabar gana puikiai sutvarkyta. 1870 m. Anglijoje 
buvo 1528 dvasininkai ir 1151 bažnyčia ar koplyčia, 1928 me
tais jau esama 4.160 dvasininku ir 2.135 bažnyčios.

Karalienės Elzbietos laikais, 1585 m. mirus išvytam vysku
pui Romoje, pasibaigė ir senoji kataliku hierarchija. XVII am
žiuje Anglijos katalikai gavo apaštališkąjį vikarą su vyskupo 
teisėmis. 1840 m. jų buvo jau aštuoni. Pijus IX kat. bažnytinę 
hierarchiją čia atnaujino. Anglijos kataliku arkivyskupo prima
to buveinė yra Londonas — Westminsteris. Pirmasis arkivys
kupas buvo žymus Wiseman („Fabiolos“ autorius). Jis daug 
triūso dėjo katalikams atgauti visuomenės ir politines pozici
jas. Dabar Westminster’io arkivyskupas nuo 1903 metų yra 
kardinolas Bourne. Ir pati kat. Bažnyčia Anglijoje nuo valsty
bės įtakos yra visai nepriklausoma. Popiežius skiria vysku
pus, o šie vieni, arba Šv. Tėvui pritariant, skiria savo patarė
jus, kanauninkus, kunigus, rektorius. Iš viso dabar Anglijoje 
yra 4 arkivyskupijos ir 14 vyskupiją. Kataliku skaičiumi gau
singesnėse vyskupijose yra dar koadjutoriai. Jų yra 5. Tokiu 
būdu iš viso yra 23 vyskupai. Anglijoje tiek pat katalikų, kiek 
pas mus gyventojų, bet hierarchaliniai santykiai ten, kaip ma
tome, visai kitokį. Ten vyskupas dalyvauja visose svarbesnė
se savo diecezijos iškilmėse, bažnyčių šventėse ir t. t. Ir vys
kupijoje neįvyksta nieko svarbesnio, kur, reikalui esant, neda
lyvautų vyskupas.

Anglijos katalikai pasižymi savo religingumu ir pagarba 
savo ganytojams. Dvasininkai yra dosniai atlyginami. Jie 
dar turi atliekamo turto padėti ar sušelpti vargšams. Katalikai 
'čia uoliai aukoja ir moka mokesčius savo bažnyčioms. Jie lais
vai kaip pareiga apsideda tam tikrais mokesčiais. Nors jų baž
nyčios, bendrai paėmus, iš oro yra kukliai pastatytos, tačiau jų 
viduje niekur nerasite taip puikaus ir išrinkto gėlėmis papuo
šimo altorių, kaip Anglijoje. Ypač per vakarines pamaldas, 
kad ir paprasčiausios bažnytėlės altorius žiba gėlyne daugybėje 
įdegančių žvakių.

Taigi, iš bažnyčių įrengimo ir išpuošimo matyti anglu ka-
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talikų religingumas. Tas bruožas pastebimas visuose angluose; 
(ir protestantuose). Ir per radio, tur būti, kam nors teko girdė
ti, kaip viešose iškilmėse bei atidarymuose įnešamos bažny
tinės apeigos. Pav., 1925 m. karalius, atidarydamas Wembley 
tarptautinę britu parodą, kalbėjo Pater Noster. Bet iš kitos, 
pusės, giliau pasižiūrėjus į šiandieninį anglo (ypač protestanto)' 
tipą, jis nedaug tėra savo būtybe religingas ir krikščioniškas. 
Tipiškas anglosaksas nėra linkęs pripažinti pastovių tiesų, 
dogmų. Jis yra tapęs agnostiku. Jis beveik dėl visko abejo
ja. Dažnai apeliuodamas į savo prityrimą ir savo nuomonę, jis. 
sako: „Tai yra tiesa man, o tai yra tiesa tau!“ Bendrai paė
mus, anglų tauta (anglikonai) tikėjimo atžvilgiu yra sekli. Ji 
lieka vis abejingesnė dėl konfesinių mokyklų ir t. t. Išskyrus- 
katalikus, čia nesama vieningumo. Paprastai anglikonas dabar 
neina į bažnyčią, ne vienas nekrikštija vaikų; pagaliau niekur 
taip atvirai ir su pasigėrėjimu nėra propaguojama šeimoje ap
rėžta vaikų sistema, kaip čia. Todėl gilesnės dvasios sielos, 
katalikams veikiant ir krutant, ieško pas juos sau prieglobsčio. 
Reikia pastebėti, kad tas gyvenimo oportunizmas, pasidavi
mas ir moralinis apakimas akivazdoje civilizacijos ir de
moniškos technikos laimėjimų, mažiau tėra paletęs katalikus,, 
ypač vadovaujantįjį bei inteligentiškąjį sluoksnį.

Kas sunkiai įgyta, tai labai branginama, todėl anglų katali
kai, bendrai paėmus, laikosi deramoje aukštumoje. Jie dabar,, 
turėdami laisvę, džiaugiasi savo laimėjimais ir smarkiai dirba..

Apžvalga
Tarptautinės kataliku jaunimo artinimo iniciatorius buvo Šv. Tėvas 

draugijos. Kataliku Bažnyčios vie- Benediktas XV. 1921 m. įsikūrė 
na žymė yra vad. katalikišku- ,Juventus Catholica — katalikiškas 
mas (= visuotinumas), t. y., kad jaunimas". Ji dar vadina „Katali- 
kataliku Bažnyčios mokslas pa- kiškoje jaunimo internacionalu“. I 
sklides po visą pasauli visuose šią sąjungą įeina daugiau kaip šim- 
kraštuose. Mūsų tikybos mokslas to tautu jaunimas; nariu yra dau- 
išpažistamas nuo vieno žemės ga-.giau kaip 10.090.000. Sąjungos cent- 
lo iki kito. Visa kataliku ben-'ras Romoje. Čia priklauso tik jau- 
druomenė pasaulyje turi 280.000. nuoliai. Katalikės — jaunuolės tu- 
000 nariu, ju tarpe apie 80.000.000 ri taip pat savo tarptautine draugi- 
jaunuoliu. Kataliku jaunuoliai, ne- ją, įsteigtą 1926 m. Ji vadinasi „In- 
žiūrint luomu, tautos, rasės ar moks- ternacijonalinė katalikių — jaunuo
le skirtumu, turi labai daug ir ben- liu sąjunga“ su centru Ženevoje.. 
dru reikalu. Bendri reikalai visuo- Šveicarijos studentu iniciatyva 1921 
met suartina žmones, nes tik susi- m. buvo įsteigta „Pax Romaną“. I 
jungus galima siekti bendru tikslu ją įeina katalikai studentai iš 35 
ir dirbti vienai idėjai. Kataliku tautu, šių visu draugijų priešaky 
tarptautinis jaunimo susiartinimas stovi „Tnternacijonalinė kataliku 
prasidėjo dar neseniai. Tojo susi-'jaunimo Lyga“ (vadin. J. K. A.). Ji
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rūpinasi palaikyti glaudžius santy-čioti tik iki 8 vai, 3. jaunimui griež- 
kius su vis n šalių katalikiškuoju tai uždrausta rinktis i miesto už- 
jaunimu. Be to, prieš keletą metų kamnius ir slapta tartis. Jei kas 
Mario di Cartegna įkūrė „Interna- sužinotų, turi pranešti apie tai poli- 
cijonalinę katalikų Jaunimo Spor- cijai, 4. griežtai uždrausta nešiotis 
to Sąjunga“. Taip pat katalikų skau- ginklų, šovinių, peilių. Niekas lie
tai turi įsisteigę „Katalikų Skautu gali be tam tikro liudijimo parduoti 
Biurą“. Visos šios tarptautinės jaunuoliams (iki 12 metų) ginklų ar
katalikų jaunimo draugijos kasmet 
daro triukšmingus ir didelius kon
gresus, kur pasireiškia kilni dvasia 
europiečiu, kinų, negrų ar kitų jau
nuolių. Oficiali kalba — Esperanto.

Amerikos jaunimas ir 
girnai, 
retai 
čių.

šovinių. Be to, pastatyta nemaža 
agentų jaunuoliams sekti ir jauni
mo policijos, kuri savo marga uni
forma greit išskirsto įbaugintus jau
nuolius.

vaikinu.
apie plėšimus, vogimus, 
užpuldinėjimus.

nusižen-
Kad Amerikos jaunimas ne

padaro sunkių piktadarys- 
jau seniai žinoma. Nusikal

timų statistikoj pasitaiko net de
šimtys žmogžudysčių, kurias papil
dė jaunuoliai, kartais vos 13 metų. 
Neseniai, pav., laikraščiai rašė, kad 
vakare atėjo pas vieną banko di
rektorių 15 metų berniukas ir pa
reikalavo 1.000 dolerių. Jaunas ban
ditas turėjo rankose revolveri ir 
grasė direktoriui. Direktorius atsi
sakė duoti ir pradėjo sugėdinti jau
ną banditą, kuris, ilgai nelaukda
mas, paleido tris šūvius ir direkto
rių vietoje nušovė. Naujorke ir ki
tų miestų užkampiuose, nuošaliose 
vietose, matyti kasdien didelės gau
jos jaunų, vos tik baigusių mokyklą 

Visi jie kalba ir tariasi tik 
mergaičių

Susitarė jie iš tik
rųjų ir eina vykdyti savo sumanytų 
pragaištingų darbu. Jauni žmonės, 
žinoma, greit pakliūva į policijos 
rankas. Kaip tik šiais metais at
kreipta daug dėmesio i jaunimą ir jo 
nusižengimus. Msgr. P. Shelly 
„America’s“ žurnale parašė labai 
aktualų straipsni apie U, S. A. jau
nuolių nusižengimus. Šis balsas 
neskambėjo veltui. Jaunimo pavo
jų ir pražūti pamatė ir tinkamai 
įvertino ir valdžia. Griebtasi 1____
griežtu priemonių. Valdžia kviečia 
i „kovą“ prieš jaunimą visus visuo
menės sluoksnius ir visais meto
dais: religiniais, auklėjimo, priežiū
ros, moralinimo. Be to, policija Nau
jorke, Čikagoj. Bostone ir Filadelfi
joj jau išleido griežtas taisykles:
1. griežtai uždraudė jaunuoliams 
dykinėti, valkiotis gatvėse grupė
mis nedaugiau kain trijų vaikinu.
2. vakarais vaikai vieni tegali vaikš-

Kokia Prancūzijos ateitis. Pran
cūzai labai susirūpinę savo tau
tos ateitimi. Prancūzams nesma
gu pasirodyti prieš pasauli, ku
ris mato gyventojų mažėjimą. Pran
cūzams skauda, kad jų taip karštai 
numylėta tėvynė teks be karo ir ko
vų priešams. Dėl to Prancūzijos 
patrijotai stengiasi kiek galėdami 
gelbėti tautą nuo žuvimo. Bet jų 
pastangų nepasisekimą aiškiai įrodo 
Randeau. Jis ilgai tyrinėjo Prancū
zijos gyventojų prieaugli. Jis paėmė 
penkius departamentus (apskričius), 
kurie savo turtais ir kitokiomis są
lygomis labai patogūs gyventi ir 
gyventojų prieaugliui. Lot’o de
partamente 1826 m. buvo 281.100 
gyv.; o 1926 m. tik 177.090 gyv. La
bai tragiškas likimas ištiko Beau- 
mot’o kaimą, kur seniau buvo daug 
namų ir puikiausių sodų, dabar be
veik tyrlaukis. Stovi tik trijų stam
bių ūkininkų namai. Turtingiau šia
me Prancūzijos departamente Tar- 
n’e ir Garonne 1891 m. buvo 242.000 
gyv., 1926 m. tik 164.000. Daugumas 
gyventojų iškeliavo i miestus, 
se 1864 m. buvo 315.090 gyv., o 
m. tik 196.500 gyv. Didžiausias 
mas 1826 m. turėjo 5.090 gyv., 
m. 1.0°0 gyv.. o 
Randeau pabrėžia, 

labai i kaimuose, nievosė ir 
negirdėti vaiku žaidimo, 
ir linksminimosi. ^rat. jų 
joj maža tėra. 1826 m. 
šeima turėio no 3 vaikus, 
vos nenkios šeimos turi 3 
Svarbiausia šio gyventojų 
mo priežastis. navai Randeau 
nenrotingi naveldėumo įstatymai, 
kuriuos nustatė jakobinai i1' kon
ventas. ^rins tai žnv'ės niekas ne
galėjo dalinti ir skaldyti. Revoliu-

Ger- 
1926 
kai- 
1865 
411.1926 m. tik 

kad Prancūzijos 
laukuose 
r v k avimų 
Prancū’zi- 
kiekviena 

1°26 m. 
vaikus., 
mažė.ii- 

yra
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cija įvedė įstatymą, kad žemė būtu 
suskaldyta ir padalinta lygiai vi
siems įpėdiniams. Žemesnieji ūki
ninkai geriau atsižadėjo didesnio 
vaiku skaičiaus, negu kad žeme pa
dalinti. Ši priežastis tačiau mažai 
ką teirodo ar pateisina. Pana
šus įstatymas veikia dabar visur. 
Svarbiausia gi prancūzu tautos 
nykimo priežastis yra masių be
dievybė, kuri išteisina visas ne
dorybes, kurios privedė ir veda tau
tas prie dar didesnės degeneracijos.

Teismo ar nusižengimo humaniš
kumas. Paskutiniais laikais užsie
niu spauda plačiai kalbėjo apie 
„humaniškus“ teismus ar nusižen
gimus. Prancūzijoj vienas jaunas 
vyras užmušė sergančią motiną, 
kad padarytu galą jos kančioms. 
Prisiekusiųjų teismas išteisino už
mušėją. Vienas tėvas negalėda
mas „tverti“ dukters kančių nu
žudo ją. Ir šis išteisintas. Tas įvy
kis buvo Anglijoj. Yra dar ir dau
giau faktu. „Humaniški“ nusižengė
liai ir teisėjai aiškina, kad tai leisti
nas dalykas, nes žmogui kančios 
esančios didžiausia nelaimė. Apie 
šiuos įvykius rašydamas „Kolnische 
Volkszeitung“ daro išvadas, kad 
einant ir laikantis „humanišku“ 
teisėju ar nusižengėliu logikos, atei
tyje būsią galima žudyti visi palie
gėliai, nesveiki ir raiši vien tik dėl 
to. kad išvaduotu juos iš sunkios ne
laimės. Mes gi žinom, kad niekas 
neturi žmogaus gyvybės teisės, 
kaip tik vienas Dievas. Niekas iš 
mūsų negali sutrumpinti to laiko, ku
ris Dievo duotas sielai pasiekti iš
ganymui. Minėtas „humaniškas“ ir 
gailestingas darbas padarytu žmo
nes žiauriausius, dingtų kiekviena 
artimo meilė. .Jokio skirtumo nėra, 
ar tu užmuši sveiką žmogų ar ne.' 
Šis būdas kataliku Bažnyčios griež
tai pasmerktas; ir juo negalima nau
dotis.

Bolševistinės filmos. Filmas gal 
gudriausiai moka pavartoti bolše
vikai. Rusijos bolševikams daug 
kur užkirstas kelias, ir jie vie
šai Europoje ne visur gali pasiro
dyti. Savo idėjoms skleisti vartoja 
galingiausią priemone — filmą. Ne
seniai bolševikai pastatė didele fil
mą pavadintą „Audra po Aziją“. Ši 
filmą labai simbolinė ir nukreipta 

tik prieš anglus. Reikia priminti, 
kad šią filmą leido rodyti net Vokie
tijoj. Filmos savininkai įtikino, kad 
filmą vaizduoja baltagvardiečiu ko
vas Sibire ir Azijoj. Iš tikrųjų gi 
tie baltagvardiečiai vaizduoja tik 
anglu karininkus. Filmos turinys 
toks. Anglu karininkai brutališkai 
valdo azijatus. Be reikalo smerkia 
juos mirtimi, mugėse atima veltui 
gyvulius ir dar nuplaka rykštėmis. 
Vargšai kenčia ir laukia. Staiga at
siranda vienas drąsuolis ir užmuša 
vieną karininką. Anglai nusigąsta. 
Žmonės visi sujunda. Pasirodo „pra
našai“ iš Maskvos, penkiakampė 
žvaigždė, žmonės suagituoti ir ren
giasi pulti anglus, tik reikia dar 
„raudonosios pagalbos“; ji netrukus 
ateina, ir anglus pradeda vyti iš 
Azijos neišpasakytos galybės, rau
doni apokaliptiški raiteliai. Sutems
ta. Anglu nėra. Teka penkiakampė 
žvaigždė — saulė. Pasidaro šviesu, 
matyti daug anglu lavonu. Azijatai 
laisvai dirba ir parduoda savo pre
kes. Ši filmą labai paveikė azija
tus ir suvaidino didele role kinie
čiams sukiršinti prieš anglus. Pana
šiu agitaciniu filmu bolševikai turi 
labai daug. Vaiždingai aprašo bol
ševiku filmas R. Muckermann laik
rašty „Gerinama“: „Naujas bolše
vizmo kelias i platųjį pasauli. Tik
rai nuostabūs tie Oriento vyrai ir 
Kremlio valdovai! Dar visai nese
niai jie ten sėdi, o jau stebina ir 
sukrato pajudinindami visą pa
sauli Visus apėmė nauja idėja, o 
ši idėja — bolševizmas. Kaip kita
dos buvo pasakyti žodžiai: „Eikite i 
pasauli ir mokykite visas tautas“... 
visur buvo vykdomi, taip dabar 
skamba panašūs balsai ... „eikite ir 
renkite prie revoliucijos visas tau
tas“. .. tik su kitais būdais dabar 
vykdydami! Ten — Kristus; čia da
bar — Antikristas. O mes miegam, 
kai labai reikia budėti ir saugoti. 
Pasakykite, ar jūs rasite bent vieną 
darbininką ar valdininką, kuris ne
būtu matęs sovietu filmu, kurios tik 
revoliucijos idėjomis perimtos, ku
rios neigia moterystę, kurios nori iš
plėšti vaiką iš šeimos. Mes mylime 
meną ir jo trokštam. Amerika, ačiū, 
aprūnina mus materializmo filmu 
maistu. Rusija aprūnina mus bolše
vizmo idėjomis. O kur mūsų filmą?
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Bolševizmui išrinktuoju keliu bus la- fijos Institutas: 1914—1917_ m. — 
bai patogu eiti į platųjį pasaulį, jei 741 kn.; 1926 —- 315 kn.; 1927 — 427 
mes jo nesulaikysime“. kn.; 1928 — 755 kn.

Julius Vasiliauskas Nekataliku rašytojas apie tra-
Rusu mokyklų reformų skau-! pistus. Mark Twain, įžymus ameri- 

džios išdavos. Sovietu valdžios kiečiu humoristas, keliaudamas per 
pravestos Rusijoj švietimo refor-Į Afriką, aplankė trapistu vienuo- 
inos padidino analfabetu skaičių lyną. Jo žodžiui apie šio vie- 
kuris galėjo būti bent penktadaliu nuolyno gyvenimą yra teisingi ir- 
sumažintas — 45% vyru ir 66% mo-,įdomus. Jis rašo: „Iš tikrųjų čia yra 
teru nemoka rašyti, aukštesnysis taip, kuo mes netikime, knygas skai- 
mokslas yra beveik visiškai sutruk-, tydami: sunkus darbas,, reikėjimas 
dytas. Prie to daugiausia yra prisi-'.ilgai stovėti, šykštus maistas, šiurk- 
dėjes vadinamas „ankštųjų moky-!štus bei stori drabužiai, kietas guo- 
klu suproletarinimas“. Norėta leisti lis, užgynimas kalbėti, svečiuotis, 
beveik tik darbininkams įstoti į auk-' niekumet nepasirodymas moterų — 
štąsias mokyklas. _
baigė amatu mokyklas arba darbi-(Tai ne sapnas ir ne melas, 
ninku vakarinius 
los kursus, 
egzaminu- Nežiūrint to, 
mokyklos pasiliko pusiau 
norinčiu įstoti yra 
žiau, kaip laisvu vietų. Pavyzdžiui, 
į Charkovo universitetą paduota 
124 prašymai, o vietų yra 720, i že
mės ūkio institutą 30, laisvu vietų 
140. Poltavos aukštesniosios moky
klos yra tik pusiau pilnos. Tas pat 
yra Maskvoje ir Leningrade.

Vyt V

Tuos, kurie gerai pagrindiniai šio vienuolyno regulai. 
ctJLMcv uaivx-Tu.1 J Ju mai-

aukštosios mokyk-’stas: pupos, duona ir arbata. Val- 
atleido nuo stojamųjų' gant kuris nors vienuolis . garsiai 

aukštosios skaito iš maldų knygos, visi kiti nė 
tuščios; puse žodžio negali tarti. Taip tylė- 

palyginti ma- darni vakare aštuntą valandą gula.
du kartu kelia melstis ir jau 
valanda pradeda dirbti. Pra

yra geriausi darbininkai, 
nežinoma teatras, biliardas ir

Knygu produkcija. Po Did. karo

mą, kuri nurodo Lietuvos Bibliogra-

kai kuriose valstybėse knyg’U r i n-
ka yra su šiaurėj u s, o kitose žy-
miai išsiplėtus. Palyginimui imama
1912. 1926 ir 1927 metai —-jie skai-
čiais šiaip atrodo:

1912 m. 1926 m. 1927 m.
Rusija — 36.416 36.680
Vokietija 34.801 30.064 31.026
Japonija, — 20.215 19.967
Prancūzija 9.643 11.095 11.922
Lenkija 3.436 6.339 6.888
Italija 11.294 5.873 6.533
Danija 3.532 3.770 3.293
Švedija 1.474 2.760 2.379
Šveicarija 3.294 1.823 1.909
Norvegija 1.342 1.204 1.238,
Liuksemburgas 137 128 138

Su šitais apskaičiavimais palygin-
kim savos, lietuviškos knygos augi-

Naktį 
antrą 
pistai 
Jiems 
paprasčiausi žaidimai; net lažybų ei
ti užginta. Mes mėgstame džiaugs
mingą gyvenimą, turtą, gražius bal
dus — čia viešpatauja plikumas, 
vargingumas ir paprastumas. Už 
visko atsižadėjimą, kaip man jie sa
kė, daugiau nieko nenori, kaip tik 
išgelbėti savo sielas“. Iš tikrųjų- ar 
tai nėra svarbiausias mūsų gyveni
mo tikslas?

Negru prisirišimas prie savo 
rasės dvasininku. Rugpiūčio mėn. 
buvo suteikti šventimai trims pir
miesiems Benino apylinkės (Af
rikoje) kunigams. Bažnyčioje ir 
šventoriuje buvo prisigrūdę daugybė 
negru. Ju džiaugsmas buvo nepa
prastas. Stephan Adwuyi pirmųjų 
Mišių metu įvyko pažymėtinas atsi
tikimas. Mat, einančiu prie Komuni
jos buvo labai daug. Taigi Stephanui 
padėti išėjo vienas europietis kuni
gas. Bet niekas prie jo nėjo: kai kas 
net sušuko: „Mes norime Komuniją 
gauti iš savo Tėvo ranku .
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Musų veikimas
Ateitininku Federacijos garbės pirmininkas prof. Pr 

Dovydaitis, kaip «Lietuvos Darbininko» redaktorius, nu
baustas Kauno karo komendanto nutarimu administratyviniu būdu 
1000 litų arba 1 mėn kalėjimo. Prof. Dovydaitis padavė Krašto 
Apsaugos ministeriui skundą. Pabauda dovanota. «Lietuvos 
Darbininkas» sustabdytas visam karo stoviui.

Naujas žurnalas. Prieš Kalėdas išeis p. J. Keliuočio re
daguojamas «Ateities Spindulių» 1 nr. Sis žurnalas bus taiko
mas I—IV klasių moksleiviams. Iki šiolei tokio žurnalo nebuvo. 
Žemesniųjų klasių mokiniai jokio tinkamo laikraštėlio neturėjo, 
todėl šiuo žurnalu, matyt, norėta tą spragą užkišti. Būtų gera, 
kad at—kai juo susidomėtų ir platintų.

C. V—bos vicepirm. Ad. Domaševičius lankėsi Šiauliuose, 
Kėdainiuose ir Panevėžy; gi C. V—bos sekr. J. Gratkauskas 
buvo nuvykęs į Veiverius, aplankė Vilkaviškio ir Kybartų kuo
pas. Kybartuose sus—me laikė paskaitą ir padarė tarybos po
sėdi, kuriame buvo aptarti kuopos reikalai.

Moksl. At—kų S—gos Centro Valdyba ir Rygos atei
tininkai savo brangiai idėjos draugei stud. F. Velavičiūtei, dėl 
jos mylimo tėvelio mirties, reiškia užuojautą.

Sporto vadovybę M. Ateit. S—gos C. V—boj sudaro: 
Benediktas Bučinskas — pirm., Elzė Urbonaitė — merg. ved. ir 
Petras Paliulis—bern. vedėjas.

Vytauto Endziulaičio 11 metų sukaktuvių nuo jo mir
ties minėjimas buvo gruodžio 1 d. ateitininkų salėj. Dr. L. Bis
tras pasakojo savo atsiminimus apie šį didįjį ateitininką, prof. 
Pr. Dovydaitis nušvietė jo asmenybę. Buvo plati meninė dalis, 
atlikta Muzikos mokyklos mokinių. Išpildyta liturginių ir šiaip 
jau muzikos kūrinių.

Ir užsienis — su mumis. Rygos kuopos lenktyniuoja 
savo veikimu su mūsų kuopomis. Per pirmus du mėnesius su
šaukė du visuotinius susirinkimus ir keletą tarybos posėdžių.

Mergaičių kuopelė ir kitos sekcijos sušaukė po porą su
sirinkimų. Paminėta Kristaus Karaliaus šventė, kurioj gimn. 
direkt. kun. Juodvalkis laikė paskaitą «Kristaus Karaliaus šven
tės reikšmė mūsų gyvenime». Šventėje dalyvavo visi gimnazijos 
auklėtiniai ir kelios studentės — buvusios šios kuopos narės. 
Meno daly rašinėlis (Bugavičiūtės), solo (A. Marijošaitės), 
smuikas (J. Gaižausko) ir deklamacijos (K. Truškausko).

Kuopa ruošiasi švęsti 5-rių metų veikimo sukaktuves. Pro
grama jau numatyta.

Kas girdėt Plungėje? — Gi energingai dirba, dažnai 
šaukia įdomius susirtnkimus. Kuopos valdyba atrodo šitaip, 
A. Žulpa—pirmin., A. Venckus—vice-pirm., J. Kuosaitė — sek.
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T). Petrutaitė—iždin. ir A. Šimkutė—knyg. Kuopos globėju pe
dagogų taryba paskyrė p. K. Barkauską.

Mažeikiams vadovauja J. Olšauskas—pirm., B. Jurkūnaitė 
vicepirm., J. Nagys—ižd., St. Dargytė—sekr. ir archiv.

Kauno Merg. Mok. Sem. kuopa šuoliais žengia j priekį. 
Be visuotinių sus—mų per pirmus du mėnesius padaryti atskirų 
ratelių 9 susirinkimai ir 7 valdybos posėdžiai. Sus—mų dieno
tvarkes išpildo pačios narės. Skaito referatus, rašinėlius, pa
įvairina monologais, dialogais, duetais, deklamacijomis ir tt.

Spalių 4 d. kuopa atsisveikino su savo gerbiamu ir my
limu dvasios vadu kun. V. Balsiu. At—kės linki jam daug pa
sisekimų ir dėkoja už globą ir 50 litų auką.

Kauno «Saulės» Mok. Sem, kuopos veikimas gana gy
vas. Sušaukti keli susirinkimai, kuriuose laikytos dvi paskaitos: 
buv. C. V—bos Mergaičių reik. ved. O. Jonkaitytės «Mūsų 
uždaviniai ir pareigos» ir p. Malinausko: «Reikalas būti gražiam». 

Susirinkimuose būna laisva tribūna po 5 min. ir meno dalis.
Marijampolės V. R. J. girna. kuopa veikia pasiskirsčiusi 

į 4 kuopeles, o šios savo ruožtu kiekviena į 4 ratelius. Tokiu 
būdu veikia 16 ratelių. Jaun. At—kų (bern. ir merg.) buvo du 
sus—mai, kuriuose skaitytos paskaitos: «At—kų įsikūrimo isto- 
rija» ir «Kokie turi būti mūsų susirinkimai?» Visoj kuopoj per 
ratelių susirinkimus skaityta 20 referatų, 27 rašinėliai ir kt. Vy
resniosios klasės ruošia teismus. VIII kl. ratelis pasodino kalti
namųjų suolan mūsų dabartinį moksleivį, o VII kl. teisė moks
leivio ir moksleivės draugavimą.

Telšių ateitininkai, vadovaujami A. Arlausko, veikia visai 
gerai. Daromi dažni susirinkimai. Jaun. At—kams vadovauja 
globėjas B. Šliažas.

Mokytojų Sem. kuopos vadai dirba atsidėję. Tai J. Kon- 
trauskas—pirm., Z. Juškevičiūtė—vicepirm., Šimanskytė—sekr., 
Končiūtė ižd. ir Armalytė—vald. narys.

Kaišiadoriškiai per pirmuosius du mėnesius sušaukė 
3 visuotinius susirinkimus. Apskritai, veikimas geras ir gyvas. 
Valdyba padarė 4 posėdžius. Suruoštos 5-rių metų gyvavimo 
šventės paminėjimo proga buvo gauta per vakarą nemaža gry
no pelno, kurį paskyrė neturtingųjų moksleivių naudai.

Panevėžio gimn. II kuopa veikia gana gerai— šaukia su
sirinkimus, į kuriuos nariai lankosi labai gausingai. Ateitininkai 
gimnazijoj visi yra pavyzdingi moksleiviai tiek mokslingume, tiek ir 

• elgesy.
Panevėžio gimn. I kuopa — tai tikras gyvas sidabras. 

Amžinai ką nors veikia ir juda. Narių skaičius siekia pusantro 
šimto. Daugelis skaito «Ateitį», mergaitės nepamiršta «N. Vai
dilutėse Susirinkimuose nagrinėjami įdomūs ir aktualūs klausi
mai. Viename iš visuotinių susirinkimų išklausė paskaitą: »Moks- 
las ir Religijae,

Alytuje kuopos veikimas eina daugiausia per kuopeles 
.ir ratelius. Skaitomos įvairios paskaitos—paskaitėlės, kurių įdo-
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mesnės štai kokios: «Šių dienų moteris ir jos uždaviniai*^ 
«Moters uždaviniai visuomenėje*, «Tikroji meilė ir Kristus*,, 
«Moters pareigos ir jų sąžiningas atlikimas», «Lietuvaitė ir liau- 

dainos*, «Mūsų nepriklausomybės atgavimas* ir kt, 
Be to, skaitomi referatai, rašinėliai, dainuojama, dekla

muojama.
Sportininkai treniruojasi ir teoretiškai lavinasi — klauso 

paskaitų, kurių viena įdomesnių, tai p. Dineikos «Zmogaus fizi
nės jėgos ir sportas*.

Visuomenininkai ruošiasi ir dirba, kiek sąlygos leidžia, vi
suomenėje. P. Mardosa laikė jiems paskaitą «Visuomenininko 
uždaviniai atostogų metu*.

Veikia ir susitvarkė ir kitos sekcijos.
Dabar kuopa ruošiasi švęsti 10-ties metų veikimo sukak

tuves. Pasiruošiamieji darbai jau atliekami. Siūdinamas! ir 
vėliava.

Suruoštame vakare statė «Teodolindą» ir Paukštelio — 
«Palaiminti būkit*. Pavyko gerai.

Visu smarkumu veikia ir Biržai. Visuotiniuose sus—se 
skaitytos dvi paskaitos: kuopos pirm. S. Balčiūno «Mokslo ir 
idėjos darbą pradedant* ir kun. J. Nagulevičiaus «Ateitininkų 
organizacija, kaip auklėjimo faktorius*. Kuopelės, sekcijos ir 
būreliai visai gražiai veikia.

Užpalių kuopa šiemet puikiai dirba. Per pirmus du mė- 
mesius padarė 5 sus—mus. Programos pilnos ir įdomios, todėl 
susirinkimus nariai lanko gausingai ir su dideliu noru. Labai 
daug padeda kun. K. Barauskas.

10-ties metų veikimo sukaktuves ruošiasi švęsti ir Prie
nai. Ta proga susirūpinę naujos vėliavos siūdinimusi. Sudary
tosios komisijos savo darbą atlieka visai gerai.

Kuopelių susirinkimuose laikomos paskaitos iš ateitininkų 
ideologijos, tautiško įsisąmonijimo ir kt. Jaunesnieji veikia, ve
dami A. Garkausko.

Kybartai juda. Kuopa susitvarkė ir eina visai tinkamo
mis vėžėmis. Baigia tvarkytis ir sekcijos. Jaunesnieji nepasilieka 
nuo vyresniųjų, bet savo skaičiumi dar prašoka. Apskritai,, 
nuotaika nebloga. Gerai veikia kuopos koperatyvėlis. «Ateitį* 
skaito visi vyresnieji. 1930 m. kuopa švęs 10-ties m. veikimo' 
sukaktuves.

Iškilmingai šventė savo 10-ies metų sukaktuves Vilka
viškio kuopa. Tai buvo š. m. lapkričio m. 24 d. Ryte visa 
kuopa išklausė šv. Mišių ir priėmė Komuniją. Po pamaldų buvo- 
pašventinta nauja kuopos vėliava.

14 vai. gimn. salėj įvyko iškilmingas susirinkimas. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti J. E. vysk. Reinys, prof. Pr.. 
Dovydaitis, Dr. A. Juška ir p. L. Gira. Vykdomąjį prezidiumą, 
sudarė stud. Jurkynas, stud. L. Dapkūnaitė ir M. Statkevičiūtė- 
Buvo daugybė sveikinimų žodžiu ir raštu. Paskaitą skaitė prof..
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Dovydaitis. Buvusieji kuopos vadai papasakojo savo atsimini
mus iš kuopos kūrimosi laikų. Po susirinkimo svečiams buvo 
iškelta vakarienė.

Meno-literatūros programą išpildė Kauno «Satrijos» ir 
savos jėgos. Buvo skaitomos Liudo Giros, P Karužos ir AL. 
Dičpetrio eilės. P. Giniūnas skaitė savo feljetoną ir A. Vaičiu
laitis beletristikos kūrinėlį. Stygų orkestras paskambino ke
letą dalykėlių. Po to duetas. Po programos—pasilinksminimas..

Į šventę buvo nuvykusių iš Kauno keletas studentų, jų tarpe 
C. V. pirmininkas J. Laučka ir sekr. J. Gratkauskas.

Apskritai, šventė pavyko.

Vyrų kuopelių veikimas.
Alytaus, Kauno Jėzuitų gimnazijos, Kybartų, Marijampo

lės Marijonų gimnazijos ir mokytojų sem., Panevėžio mok. sem., 
Telšių gimnaz. kuopelių visi nariai skaito «Ateitį», nemažai 
prenumeruoja ir «Zidinį». Kitos kuopelės, pav., Biržų, Linku
vos, Kėdainių, Panevėžio ryt. gimn., Kauno Simano Dauk. sem., 
Marijampolės V.R. J. gimn. šioje srityj nedaug atsilikę. Varoma 
smarki akcija, kad visi kuopelių nariai užsiprenumeruotų «Atei- 
tį», kurie įsigali ir «Zidinį».

Linkuvos kuopelės valdyba, kurią sudaro K. Grigaliūnas 
— pirmin., J. Janeliūnas — vice-pirm., St. Urbas — sekretorius, 
T. Jurgutis laisvas narys, susirūpinusi gero kuopelės veikimo 
plano sudarymu.

Kėdainių kuopelės valdybą sudaro St. Dzikas, Br. Minel- 
ga ir Trumpa. Kadangi jų kuopelei susirinkimų skaičius apri
botas, tai jie pasiryžę šiemet stengtis pravesti mintį, kad nariai 
geriausiai įsisąmonintų ideologijoj. Narių nuotaika gera, užsimo
jimų, energijos daug, gaila, kad jie negalės labiau pasireikšti 
viešai.

Panevėžio ryt. gimnazijos kuopelės valdybon įeina B r. 
Ponelis — pirm., K. Gasparka — v. pirm, ir P. Kimleris — sekr. 
Beveik visi nariai skaito «Ateitį», dabar aktyviai rengiasi prie 
tradicinės šventės.

Rokiškio kuopelės valdyba, kurią sudaro J. Muralis, Ad. 
Kaunelis ir Pr. Tarvydas, pasiryžus šiais metais visus narius 
įtraukti į darbą, ugdyti nariuose ideologinį susipratimą, kelti 
draugiškumą, susigyvenimą.

Biržų kuopelė išsirinko sau v—bą su pirm. P. Ilgutu prie
šaky. Sus —me skaityta paskaita «Keli dvasios dalykai ir jų 
reikšmė gyvenime». Buvo laisva tribūna. Kuopelė nusistatė; 
sau veikimo planą.
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Knygos
E. M Remark, Vakaru fronte, 

nieko naujo. Iš originalo vertė J. 
K a 1 n ė n a s. „Sakalo“ bendrovės 
leidinys. Kaunas. 1929 m.

Tai labiausiai šiandien skaitoma 
knyga; daugiausia sužavėjusi žmo
nių vaizduote, sukėlusi vokiečiu ka
rininku pasipiktinimą ir protestą dėl 
tariamojo vokiečiu karo garbės įžei
dimo.

Kas ji? — Autorius, sako, papras
tas vokietis, karo dalyvis, kareivis. 
Knyga — nei romanas, nei apysaka, 
nei dinoraštis. Paprastas karo atsi
tikimu pasakojimas, aprašymas. Bet 
kartu ir — nepaprastas.

Jei ieškom romanuose ar apysa
kose fabulos — čia jos beveik nera
sim; intrigos — taipojau; tipu — tik 
škicais apmesti; problemų — pri
mityviai tesprendžiamos.

Bet argi dėl to nėra ji literatūros 
kūrinys? Ne, ji turi savas kūrybos 
priemones, kurios sužavi mūsų dienu 
skaitytoją.

Aktualioji tema? — didžiojo karo 
pergyvenimai? Iš dalies — taip. Bet 
aktuali tema, tas pats didysis karas, 
yra ir kitos knygelės, pasirodžiusios 
įkandin Remarkui.—„I na vostočnom 
frontie bez peremien“. Tačiau antro
ji knygelė skaitytojo netraukia.

Labiausiai, berods, imponuoja 
šiems laikams tinkamas pasakojimo 
tempas. Visi vaizdai eina filmos 
greitumu. Dalykus charakterizuoja 
vienu kitu smulkmenišku bruožu, ir 
vaizduotė lekia toliau, be jokiu iš
vadžiojimu, be logišku ryšiu. Moder
nus skaitytojas nepajėgia susitelkti, 
abstraktiškai pasamprotauti. Kaip 
radio banga jis veržiasi vis pirmyn 
.ir pirmyn, akimis rydamas naujus, 
vi,s naujesnius paveikslus. „Vakaru 
fronte“... ir patenkina tokią skaity
tojo psichologiją. Kas mėgsta kine
matografą, tam patinka ir toksai 
knygos stilius. \

Kondensuoti vaizdai, plus įspū
džiai, nuotaika, kartais labai nuošir
di, plus dar daug kur nuostabiai gra
žiu sentencijų aforizmu — štai rašy
tojo pabūklai sukelti sau skaitytoju 
simpatijoms.

Reta kur rasi tiek natūralistišku 
vaizdu, kiek čia. Bet čia jie yra ne
tekę tos patraukiančios viliojančios 
galios, kurios paprastai randam na
tūralistiškuos romanuos. O tai dėl 
to, kad čia jie vaizduojami kaip tam 
tikras gyvenimo būtinumas, kurio iš 
gyvenimo neišmesi. Kas kita, kai 
kasdieninio gyvenimo padugnės yra 
aprašomos autoriaus su tam tikru tu 
dalyku pamėgimu, kada jos prista
tomos romantiškoj šviesoj. Dėl to 
kai kurie literatūros kritikai net 
dėl tokio Zola kelia klausimą, ar jis 
galima vadinti tikru natūralistu, o 
gal tik gyveninio atmatų romantiku? 

! Ideologijos — nežymu, nebent 
griežtas antimilitarizmas, galėtum 
nujausti kiek kosmopolitizmo ir ma
terializmo.

! Didžiojo karo pergyvenimai pas
katino rašyti jo vaizdus ne vieną Re
marką. Paskutiniais laikais Vokieti
joj pasirodžius ir kita tokio pat tipo 
knyga — S o 1 d a t S u h r e n.

J- A
S. M indo va s. Lietuvos Girio

se. Vertė A. Tarvydas ir S. Tarvy
das. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas — 
Mariampolė, 1929 m. Kaina kietais 
viršeliais 3 lit.

Šios apysakos fabula įdomi ir pa
traukianti: vokiečiu ordino karžygys 
pamilsta Palangos vaidilutę; ji iš
leidžia jį iš kalėjimo, ir abudu bėga 
pas Kęstuti. Jiems, vejamiems ir 
gaudomiems, keliauti tenka per pil
nas plėšriųjų žvėrių, klampiu peikiu 
ir dideliu ežeru didingas Lietuvos 
girias. Ju poilsius gražiose lapuo
čiu vietose, sudarančiose puikią idi
liją, neretai staiga pakeičia pavojin
giausi atsitikimai. Vis dėlto laimingai 
pasiekia Kęstuti, kuris, išgirdęs apie 
ju likimą, prisimena savo ir žmonos 
Birutės gyvenimo panašu įvyki, 
linksmai nusišypso ir nuoširdžiai 
juos priima. Be to, fabulos grandinę 
gaubia įvairūs istorijos faktai. Čia 
vaizdingai charakterizuojami įvairūs 
užpuldinėjimai, plėšimai, kryžuočiu 
vertimas lietuvius priimti krikščio
nystę.

Vertimas kaip turiniu taip ir savo
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ižodynu yra perdėm lietuviškas. Vy- žmogus taptų siu dienu Saulium ir, 
kušiai perduota tu laiku dvasia, nors atsivertęs, kitus vestu i tikrąjį ke- 
„reizai , „mūšos ‘ ir panašūs išsirei- lią. Taip, Giovanni Papini, vienas 
škimai rėžia ausi. Pasitaiko keletas žymiųjų italu rašytoju, yra sugrįžęs 
ir kalbos klaidu, tačiau vertimas gy- i krikščionybe, ir „Kristaus istorija“ 
vas, sklandus ir beveik visais atžvil- tai tarsi atpildas jo ilgu klaidžioji- 
giais rekomenduotinas mūsų jauni- nnj; autorius ja siekia ir daugiau:

J. ^eiiKus jo noras — moderniškąjį pasauli ve- 
Aš deklamuoju! Deklamacijų kny- Kristau*. .

gos. Parinktieji lietuviu poetu eilė- . raskleidęknj gos puslapius,beabe- 
raščiai. Pirmoji knyga. Parinko JO’,1.es^osi^e. Mikiosios Kustaus is- 
Liūdas Gira. „Spaudos Fondas“ toruos, kuri butu paremta įvairiais 
1929 m 192 p istoriku išvedžiojimais, cnronologi-

’ Autorius įvado žodyje pasisako, nėmis. smulkmenomis, išnašomis, ci- 
kam šią knygą skiria. Tai nėra an- tatomis, šaltiniu nurodymu, ju kriti- 
tologija, bet tik rinkinys deklamuoti. p’ t-t; Bet to nerasite, lokiems 
O šiam tikslui taikomi kūriniai turi skaitytojams pats autorius sako: 
savo privalumu — scenos teatralu- -(ia pat (autorius.) pareiškia,^kad.ne
mo. Atsižvelgiant i pastarąjį bruožą, Parašė „istoriškai moksliško veika- 
deklamacijai nevisada tinka geriau- lo- Nepadarė to., nes nebūtu galėjęs 
šieji kūriniai. to Padaryti, bet ir nebūtą norėjęs taip

Mes iš savo pusės turėtume pridur- parašyti, jei ir būtu turėjęs vi
li, kad nepaisant minėtu autoriaus sas reikalingas žinias... Todėl ji 
pastabu, šis rinkinys nedaug kuo (knyga.) . riebus^ cituojama Aukšto- 
tesiskiria nuo antologijos, žinoma, sies kritikos Bumuose nei keturakių 
tesėdamas ir savo tiesioginiam tik- „autoritetu, klausimo žinovu ‘ studi- 
slui — deklamacijai. Reikia pasaky- jose: tai mums nė nerupi, jei tik ji 
ii, kad poetu eilėraščiai, čia duoti, galės, padaryti nors lašeli, gero bet 
dažniausiai yra iš tarpo jii gerųjų kuriai sielai — kad ir vienai tik“, 
eilėraščiu (pav., Tysliavos, Sruogos), (16—17 p.). Jo noras —. atgaivinti 
nors kai kur vis dėlto pasitaiko ir Kristaus vaizdą šiems laikams, pa- 
tokiu, kuriuos nebetektu statyti to rašyti tokią knygą, kuri butu tinka- 
ar kito rašytojo kūrybos pirmoj ei- ma ir religingiems žmonėms ir, svar
ioj (pav., V. Mykolaičio-Putino). (biausia, nebūtu kokti skaityti dėl

Turinys apima maždaug vadina- „supelėjusio religingumo“ i.škrikščio- 
mąją pomaironinę gadynę. Tiesa, yra nėjusiems ir krikščionybei priešin- 
keli dalykėliai Maironio ir Jakšto, giems. Tai pasauliečio knyga skiria- 
Toliau eina V. Mykolaitis-Putinas, ma pasauliečiams; moderniško rašy- 
B. Sruoga, K. Binkis, F. Kirša, L. tojo žodis — „moderniškiems“ lai- 
Gira, P. Vaičiūnas, J. Mikuckis, J. kams. Ir dėliai to, gal but, jis toks 
Tysliava, K. Jurgelionis, M. Vaitkus, reikšmingas ir svarus. Papini knygą 
M. Gustaitis, V. Stonis... Iš jaunes- perskaitęs, ne vienas atskleidė šalti- 
niuju — S. Neris, A. Miškinis, K. nius, kurie autoriui įkvėpė ši veika- 
Inčiūra, St.Santvaras ir k. lą: patys pradėjo skaityti Eyangeli-

Taigi ši knyga pakankamai supa- jas. Šiandie „Kristaus istorija“ jau 
žindina skaitytoją su žymia dalimi skaitoma daugeliu kalbu.
mūsų poezijos ir duoda geros me- Knygos reikšmė ir aktualumas 
džiagos deklamacijai. .šiems laikams didelis. Joj byloja il-

Aug Raginis gai klaidžiojęs žmogus ir skaudžios
Giovanni Papini. Kristaus tuštumos pamokytas atsivertėlis., 

istorija. Pirmoji dalis. Iš italu kai- Kalba ne tiek i protą, kiek i širdį, i 
bos vertė D r. P. Mačiulis. „Žini- jausmus — daugiau auklėja negu 
jos“ b-vės 20-sis leid., 1929 m. 231 moko. Čia gražiai jungias tiesa ir 
P Kaina 6,50 lt. , grožis, viens kitą sustiprindami. Po-

Su dideliu nusistebėjimu pasaulis etiškas stilius, meistriškai valdomas 
sutiko „Kristaus istoriją“, parašytą žodis, sugestijonuojąs ir patraukiąs 
to žmogaus, kuris prieš tai su užsi- daro tai, kad knyga pradėta skai- 

• degimu kovojo prieš Kristų. Argi tyti prašosi perskaitoma iki galo, 
•galimas daiktas, stebėjosi, kad tas A Zirgulvs
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P. Jurgelevičiaus Skautu vadovas. 
I dalis. 1929 m. 120 pusi. Viršelis 
spalvotas. Kaina 2 litu. Sukrauta 
Sv. Kazimiero Dr-jos, „Spaudos Fon
do“ ir „Vyties“ knygynuose.

Sktn. P. Jurgelevičius yra žinomas, 
kaip vienintelis plunksnos darbuo
tojas skautu literatūroj. Jis nemaža 
davė medžiagos mūsų, skautų va
dams, bet iki šiol jo visos patiektos 
žinios buvo daugiau teoretiškos. Šis 
gi vadovėlis, rodos, bus praktiškiau
sias ir labiausiai tinkamas skiltinin-

kains bei draugininkams, bet pravar
tu jis perskaityti ir šiaipjau visiems- 
skautams. Čia randama praktiškų pa
tarimų. kaip reikia tvarkyti ir vesti 
skilti ar draugove. Mat, pas mus daž
nai draugininkas ar skiltim’nkas ne
susivokia savo pareigose. Taigi šis- 
vadovėlis yra jam lyg kokia išmin
ties knyga. Vadovėly yra įdėtų žinių, 
ir nurodymu apie iškilas ir stovyklas..

Tad tiems, kurie skautyste domisi,, 
ši knyga patartina įsigyti.

Paskautininkas

Atsiųsta paminėti
Jules Verne. Kapitono Granto vaikai. Vertė Pr. Kvietkauskas ir 

Tamošaitis „Švyturio“ b-vės leid. 1929 m. 4 tomai, iš viso 812 psl. Kiek
vieno tomo kaina 2 lt. 70 et.

L. N. Tolstojus. Kreicerio Sonata. „Švyturio“ b-vės leid. 1929 m. 
144 psl. Kaina 2 lit.

G. Zapalskos. Kvailų žmonių tragedija. 3-jų veiksmu komedija. 
Vertė A. Rucevičius. „Švyturio“ b-vės leid. 1929 m. 128 psl.

M. Durys. Lotynų kalbos gramatika. Fonetika ir morfologija. „Švy
turio“ b-vės leid. 1929 m. 136 psl. Kaina 5 lit.

M. Durys. Lotynų kalbos pratimai, suderinti su to paties autoriaus 
„Lotynų kalbos gramatika“ ir „Lotynu kalbos sintakse“. I dalis 72 psl.,
II dalis 56 psl., kaina po 3 lit.

Prof. Dr. J. Eretas. Katalikų kovos ir laimėjimai kitur. Bruožai iš 
vokiečiu kataliku kultūrinio gyveninio. 1929 m. 24 psl.

Katekezės. Medžaga katekizmo pamokoms. Parengė kun. A. Lie
pinis. 1929 m. 248 + XII p. Kaina 3 lit.

A. Blažys. Šiluvos istorija. Marijampolė 1929 m. 56 p. Kaina 1 lt...
Žemės Ūkio Akademijos Metraštis 1928 m. Žemės Ūkio Akademijos 

leid. 1929 m. 314 psl.
J. Tauronis Aukso mintys T knyga. 1929 m. 40 psl. 1 lt. 25 et.
Aš deklamuoju! Deklamacijų knygos. Parinko Liudas Gira. „Spau

dos Fondas“ 1929 m. 192 psl. Kaina 4 lit.
Andrius Varguolis. Žvalgo užrašai. Liet. Šaulių S-gos leid. Kau

nas 1929 m. 194 psl. Kaina 1 lt. 50 et.
F. M. Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė. Vertė J. M. Balčiūnas.. 

Šešių daliu romanas su epilogu. I d. 135 psl. 2 lt.; II d. 167 psl. 2,5 lt.;
III d. 134 psl. 2 lt. „Universitas“ 11 —13 nr. Kaunas, 1929 m.

„Spaudos Fondo“ kasdien nuplėšiamas Kalendorius 1930 m. su 
skaitymais kiekvienai dienai. 2 lt.

Savaitinis „Spaudos Fondo“ Kalendorius 1930 m.
L. Gallet. Cirano de Beržerako nuotykiai. Vertė K. P. Romanas.. 

III tomas. „Vairo“ b-vės leid. 180 psl. 2 lt.
Mano kalendorius 1930 m. „Vairo“ b-vės leid. 80 psl. 1 lit.
Kauno Kalendorius 1930 m. 96 psl. 1 lt.
Sir Juozapas A. Glynn. Darbininkas Matas Talbotas. Iš anglu 

kalbos vertė kun. B. Andriuška S. J. Kaunas, 1929 m. 124 psl.
A. Svajonė. Tarp skausmų ir ašarų. Apysakos. Biržai, 1929 m. 

56 psl. 1 lt.
Kataliku Veikimo Centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje- 

Parašė vyskupas Kazimieras Paltarokas. K. V. C. leid. 16 psl.
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Mūsų kalėjimai ir bolševizmas. Parašė A. levaitis. V. Endziulai- 
čio Fondo leid. Nr. 1. Kaimas, 1929 m. 46 psl. 50 et.

Vladas Baleišis. Chrizantemos. Kaunas, 1929 m. 52 psl. 1,5 lt.
Savanoris. Lietuvos kariuomenės kūrėju — savanoriu knyga. Re

dagavo Stasys Butkus. Lietuvos Kariuomenės Savanoriu S-gos C. Valdy
bos leid. Kaunas, 1929 m. 256 psl.

Prof. Dr. J. Eretas. Kataliku kovos ir laimėjimai kitur. Kaunas 
1929 m. 24 psl.

Laimės Kalendorius 1930 m. L. K. Blaivybės dr-jos leid. 60 nr. 120 
psl. Kaina 50 et.

Šv. Kaz. dr-jos sienis kalendorius 1930 m. Kasdien nuplėšiamas ir 
su įvairiais pasiskaitymais.

P. Cyrillus AVehrmeister O. S. B. Orleano Mergelė. Vertė A. Alius. 
M. T. C. ir J. Rakickas M. I. C. Marijampolė, 1929 m. 70 psl. Kaina 80 et.

1929 m. „Ateities“ turinys
Almonė. ***..-. ......................................................
Azima. Žiemos džiaugsmas..............................................................

Būdavas St. Atslenkančios vasaros posmai. 299. Kai ateina
Aušrų Karalius, 356. Rudeniniai gedulai..............................................

Dičpetris Al. Tai. kurią mylėčiau. L Iš mūsų dienų. 66. Eime 
žaisti. 147. Kryžkelėj .......................................................

Deržavin G. R. Dievas... Vertė A. K u žavinus..
Drursgaitė J. Tik vieną perlą................................................
Grigaitytė K. * * * * * *.............................. .......
Goethe. Žvejas ... Vertė A. T y r u o 1 i s. 354. Žibutė ... Vertė

A. T y r u o 1 i s. ........................................................
Gailius J. Palydžiu..............................................................................
Horacijus O. Geras žmogus nebijo nieko. Vertė J. G.
inčiūra K. Mylinčios širdies šnekos. .
Kapsainis P. Vienatvėj vienas.................................................
Karuža Petras... Semaforai ...........................................................
Keller G. Tamsią naktį... Vertė A. T y r u o 1 i s...
Kirtiklis A. Vienatvė....................................................................
Linkevičius M. Broliui. 209. Tarp žiedų..........................................
Lapiokas A. Prašymas. ........................................................
Marnakas A. Virpėkite, stygos. 184. Saulei tekant. . .
Naujokaitis Pr. Kodėl tavus nėra? 81. Gėlėms žydint. 210.

Rudenio sutemos..-.................................................................................
Paukštelis Juozas. Ruduo ir meilė...............................................
Rutkus Benys. Meilės sapnas. 355. Rudenio auksą renku.
Saulaitė M. * * * ...........................................
Šato. Gražiausias daiktas — Vertė J. G. 3. Malda i Afrodite...

Vertė J. G. . . . • ♦
Salomėja Neris. Vilko svajonės. 65. * * * 145. Ant Dunojaus.
Striupas P. Ar atsimeni . ..................................................................
Svyriūtė M. * * * 354. Tavo mylimosios ašaros.
Tamulaitis St. Visus in Aeternitatem. . . • *
Tirtėjas. Pirmyn. Vertė J. G........................................................
Vaidotas J. Užmigo kalnai...................................................
Zubauskas L. Baltosios snaigės. ........................................
Žemaitis St. Saulėlydžio daina. ..••••

2. Beletristika.
Aleksiejūtė E. Du genijai 152. Svajonių vainikas. .
Algimantas. Du priešai. ..... • •

291 
104
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68 
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66 

483 
42 
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117
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Almonė. Dėl ko dilgėlės lapai pikti. . . • • • 275’
A. Daudet. Mėlynasis drugelis... Vertė P. Kupčiūnas. . . 188
Grigaitytė K. Trys kortos. 8. Baisu žemėje. 43. Gyvenimo kry

žiuose... 213. Tai vis gyvenimas... ........................................................49d
Grušas J. Kokia graži žemė. . . ‘ “V/
Lukšys M. Širdis ir protas. 147. Svarbūs atsitikimai. . 469
Lessing G. E. Tarnas savo poną gina (dram.). Vertė A. V. . . 32 
Thomas Mann. Gėlių parduotuvėj. Vertė M. J u r k y n a s. . 495 
Reymont W. S. Gilumose... Vertė B. B a b r a u s k a s. . . . 11
Svyriūtė M. * * * 173. Trys rožės lapeliai......................................364
Tamulaitis St. Vakarėlyje. 9. Senoliu palaikai. . . . 71
S. Undset. Nelaimė... Vertė A. V................................................ 426
Vaičiulaitis A. Sabos Karalienė. 5. Įpėdinis. 297. Fotografija.356. 
Iš vasaros ekskursijų........................................ 484
Vaižgantas. Aleksio ekskursija į Pažaisli. .... 291

3. Straipsniai.

Ambrazevičius J. Kaip romaną sukūrę... — mokiniai. . . 381
J. A. Animizmas V. Krėvės „Likimo Keliuose“. . . . 142
Byrąs. Iš „Dvasios dienoraščio“. ........................................ 428-
Būtėnas P. Žodžio reikšmės kitimas.................................................... 455
Dundulis Br. Kuopu vadai......................................................................... 97
Eidukevičius J. Vokiečiu mokyklose. . . . . • 319
Eretas J. prof. Dr. Friedrich Schiller ir jo „Giesmė apie Varpą“. 371, 437
J. Gustas S. S. Miegoti atmerktomis akimis...................................... 508
Ivinskis Z. Lietuvos karalaitis šv. Kazimieras... 92. Bažnytinės 

popiežiaus valstybės atstovas 108. Apie anglu katalikus. . . . 525
Juška A. Dr. Kas yra šviesa?....................................................... 429
Jėglot C. Sulig pirmuoju meilės žodžiu. 28. Meilės žaismas. 161
Keliuotis J. Kalėdinės mintys..................................................................498
Karuža P. stud. Pas Eduardą Turauską....................................... 449
Kazlauskas A. Šilko audėjo sūnus, kurs popiežium tapo. . . 175
Kazlauskas V. stud. Prel. prof. Jakštas Dambrauskas. . . 105
Kuzmickis Z. Estetika ir literatūra 22. 40 metu. • • 258
Kučinskas A. Kelionės užrašai. 162, 229. Monte Cassino. 313.

Kaip priima šv. Tėvas. 95. Kelias i šventuosius (Joanos d‘Arc 500 m.
sukakt.) . . ... . . . . • • - 252

Maceina A. Action Franęaise.................................................  320
Edw. Montier. Jaunuomenės vaidmuo 306. Popiežius ir taika. 308

Prancūzų jaunimo judėjimas. 457. Katalikiškojo prancūzu jaunimo 
sąjunga.........................................•...........................................................................514

Pauliuks A. Pas prof. St. Šalkauskį. . . . . 242
Ragauskas J. stud. Sugestija ir autosugestija. 99. Rašysena ir 

charakteris . . ................................................................ 333
Aug. Raginis. Vėliniu mintys. . . . . .
Raulinaitis Pr. V. Dr. jur. Administravimo dėsniai. .
Skrupskelis Ign. Naujoji vokiečiu literatūra. 34, 85. Prof. Pr.

Dovydaitis. . . . . ................................................
Steponaitis Jurgis. Kūčios svetimam krašte. . . . .
Šalkauskis St. prof. Mano atsiminimai iš gimnazijos laiku • 
T-ys St. Masonai ir jų veikimas ........................................
Turauskas Eduardas. ’ Iš mūsų praeities. ....
Tininis A. Kalbėjimo menas. ................................................
Tamošauskas L. Pagalbos reikalas....................................
Vaičiulaitis A. Klasicizmas literatūroj. 168, 219. Vaižganto „Dė

džių ir dėdienių“ gamta. 323. Pas J. E. .vysk. M. Reinį. .
A. V. Lessingo sukaktuvės. 30. „Valdovo sūnūs“. 267. Pas prof.

Pr. Kuraiti. . . . • • • • • • • • :
Vaišnora J. Kas yra ekonomija. 158. Merkantilizinsa. 224. 

Liberalizmas. ..................................................................................................
Valiukevičius Vyt. Kas silpnina tikėjimą......................................

392
500

177
523
247

19
445
379

40

518

376

511
503
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Viliamas VI. Į naujus metus j naują dešimtmeti... 17. Rašykime
dienoraščius. 103. Berlyno zoologiškas sodas. .... 388:

Holtgart Vielhaber. Katalikiškasis jaunimo judėjimas. . . 238
An. Edward Montier...........................................................  308
L. A. Atsisveikinant su Sąjungos pirm. VI Viliamu. . . 336
Ateitininku Fed. Vyr. Vald. atsišauk. Spaudos atgav. min. . 259
4 sukaktuvininkai: Kan. Tumas, Feuerbachas, Hamsunas, 

Foersteris. . . . ........................................................ 315
J. G. Apie savęs atradimą. 45, 121, 184, 276. Tave myliu —

tau trokštu gero. . ........................................................ 343, 464
R. Ed. Ašigaliai ir sintezė. 110. Laiškas Teofiliui. 181. Tariant

.,Linksmu vasaros atostogų“. 270. Gyvenimo kritika ir kūryba. . . 327
K. V. S. Modernusis, žmogus ir Eucharistija. . . . 82
A. T. Ugnies žemė ir jos gyventojai. ........................................394

4. Mūsų mirusieji. -------
Ceilytkaitė A. Br. Bajelytė ........................................................114
Petrauskaitė A. Ign .Petrušaitis............................................................. 459
Rudys St. Jonas Gricius........................................................................115
Viliamas VI. Stud. P. Dausa. ........................................................396
K. J. Ž. A. Daugirdaitė. ................................................................340

5. Apžvalga. ---------
48, 129, 195, 821, 345, 467, 530.

6. Musu veikimas.
53, 134, 199, 284, 349, 472, 534.

7. Knyga ir menas. —
Coppens C. kun.: Trumpas moralinės filosofijos vadovėlis (Rec.. 

J. S-kas) 59. — Pirmas dešimtmetis (rec. Aug. Raginis) 140; L. Gira. Raš
tai I tom. Lyrika 2. Amžių žingsniai, 3. Kritikos rastai 204 (rec. Aug. 
Raginis). — M. Valančius. Pastabos pačiam sau, 140. Židinys, 142. — 
Bagdonovas M. prof. Visuomenės įnamiai. (rec. J. A.) 205; Paukštelis J. 
Vidurnakčiu baladė, 60 (rec. J. A.). — M. Krupavičius. Dangaus šviesa, 
206. (rec. J. Senkus), — VI. Šilkarskis. Ateizmas ir mokslas (rec. Z. 
Smn.), 206.

8. Kiti dalykai. ----
Spaudos laisvės sukaktuvės už vartų, 174. — K-tis, Kas pasaulyje 

sunkiausia, 124 — B. Bučinskas. Žaidimai 126, 192: Banginiu įlanka 128. 
Dzūkiški priežodžiai. Surinko K. Berulis. 242; — Burtai. Surašė B. Žu- 
sinaitė, 156. — Koks man patinka mokytojas, 208, 338. — K. Vienuolis — 
žvėrių ramdytojas, 398. — Mat. J. Vieno genijaus nežinoma gyvenimo 
sritis, 399. — Indėnu pasakos, 401. — Iš padavimu apie ežerus 462, — 
Ragana, 463. — Juoku tarbelė, 402, 466. — Ką šneka at-ku spaudos ad
ministratorius? 414. Sidabro Rasa. Papilalės kalnas 342; J. B. Sven- 
taduobė 397.

9. Iliustracijos. ------ ;-----
Nilas 7, G. E. Lessingas 31, Prel. V. Borisevičius 57, Dr. J. Galdikas 

57, K. M. Čiurlionis — Pasaka 77, Sonata Chaosas 157, Šv. Jonas Nepo- 
mukas 79, Prie Kryžiaus, Kristų i grabą neša, 182, Šv. Kazimieras 93, 
Prof. Jakštas 107, Popiežius Pijus XI 109, A. a. Pr. Bajelytė 115, Ties 
piramidomis, ,.Židinio“ red. ir adm. 135. Šv. Magdelenos bažnyčia Pary
žiuj. Prof. Dovydaitis savo šeimos tarpe 179, K. Šimonis — Kariūnas 
225, Joana d’Arc ir gim. miestelis 323, Prof. Šalkauskis su žmona 
243, Feuerbach — Motinos laimė 263, Prof. Mykolaitis-Putinas 269. Nu
kryžiuotasis 313. Kan. Turn. Vaižgantas, 325, Feuerbachas 318, VI. Vilia
mas 337, a. a. A. Daugirdaitė 340. Šv. Morkus-357 Vilniaus krašto vaizdeliai 
369, Prof. Pr. Kuraitis 377, Žemaičiu Velnias 389, a. a. Petras Dausa 396, 
Ed. Turauskas su žmona 451, Schiller'is 439, Ežeras Vilniaus krašte 447.. 
J. E. vysk. M. Reinys 521. Vilniaus vaizdas iš Užupio 525.
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K. Kliuk sinas. Naujausiujii amžių istorija. „Spaudos Fondo“ leid. 
Kaunas 1929 m. 190 psl. Kaina 4 lit.

Keli moksleiviu vertimai. Redagavo R y g i š k i u .1 o n a s .Sakalo“ 
B-vės leid. Kaunas, 1929. 34 psl. Kaina 1 lit.

Karl May. Per Dykumą. Kelionių apysaka, II tom. 246 psl. ir III 
-tom. 268 psl. Iš originalo žiūrėjo J. Talmantas. „Sakalo“ B-vės leidinys. 
Kaunas, 1929.

Tikyba ir politika. K. V. C. Panevėžio Rajono leid. 1929. 16 psl.
Amerikos lietuviu kolegijos metraštis. 1929—30 72 psl.

Redaguoja A. Vaičiulaitis

Tu
greit pateksi

j akademiškąjį sūkurį.
TAD PAŽINK JĮ NUSIPIRKĘS

STUDENTO Kalendorių
1930 metams

Jo kaina tik
1 litas

„PAVASARI“1930 metais jaunimas stato gyvą paminklą
VYTAUTUI DIDŽIAJAM

užsiprenumeruodamas
«Pavasaris» jaunuolį—lietuvį išauklės doru, kilniu, energingu, sąžiningu, nar

siu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu buvo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.

«Pavasaris» tekainuoja 5 lit. Kaunas, p d 8S

„RYTĄ“
vienintelį katalikų dienraštį, skaito 
visi lietuviai inteligentai ir šiaip 
jau prasilavinę žmonės, nes jisai 

lygiai visiems įdomus.

O tu «Rytą» ar skaitei?!
Prenum. kaina met 50 lt. 
mėn.—5 lt., pusm- — 25 lt. 
Adr.: Kaunas, Duonelaičio 24.

•r □ - .... • ■ □

Kam rūpi tautos gerovė, svei
kata ir kultūra, 

tas teskaito vienintelį Lietuvoje 
populiarų mokslo, sveikatos ir 

blaivybės žurnalą

„SARGYBĄ“
«SARGYBA» pusei metų 

kaštuoja tik 3 litai. Priedai: 
kalendorius ir loterijos bilietas.

Adresas: Kaunas. Liaudies namai, 
«SARGYBOS» administracija.

' .... ......  ■ = ___

*<ŽAIBO» sp , Kaune, Duonelaičio 24, Tel 20. Karo cenzūros leista.



O Vlinlaas įseisžiairšk, lietuvi!
Dang turima laikraščių, bet tik vieną žurnalą, kurj galima 

veltui gauti. Toksai žurnalas yra „M&S15 VOaiiiss44* nes jis 
savo skaitytojams duoda tiek daug priedų naujais leidiniais 
Vilniaus klausimu, kad pats žurnalas eina veltui.

nuo 1930 m. pradžios eina du kartu per 
mėnesi ir rašo kuo plačiausiai pavergtos sostinės reikalais. Jame 
daugybė iliustracijų iš pavergto Vilniaus ir Seinų krašto, jame 
bendradarbiauja žymiausios mūsų žurnalistų jėgos.

VilsHus44 su visais priedais kainuoja tik 6 litai 
metams. Rašykite: VilaalliS44* Kaunas, Daukanto 3.
Kas surinks 5 prenumeratas, tas šeštą gaus nemokamai.

Per „MŪSŲ VILNIŲ“ j sostinę Vilnių!
ztbb A.A /tft. A A A rf&h.rtAu. A .A itfo.A rA> /A A A ėiKJA

Su šiuo «Ateities»-numeriu siunčiame „Mūsif L&ikraš~ 
ėio44 perlaidą.

„Mūsų Laikraštis46 didelis, gražus, įdomus ir pigus.
„Masa| Laikraštis44 kiekvienam žmogui reikalingas, kaip 

paukščiui oras.
Tikimės, kad kiekvienas moksleivis, gavęs „Milsu Laik- 

rašSlo44 perlaidą, nemunes ją, bet išpildęs grąžins.
„Mūsų Laikraštis44 metams kaštuoja keturis litus, pu

sei metų du litus.
Adresas: „Mosig Laikraštis44 Kaunas, Laisvės Al. 31,

K*SS ėgi -su ®T* ®S drąsus ir ištvermingas, tas leng-&& fiUfi CB. Ba sa £$9 vai gajj g5U*i per ištisus
1930 metus dovanai tris Įdomiausius ir rimčiausius savo srityje žurnalus. 
Moksleiviams puikiausią proga surinkęs po penkis metinius 
prenumeratorius nemoksleivius “Židiniui*, “Ateičiai* ir «A.teities Spinduliams*
gaus tuos žurnalus dovanai! Surinkęs po tiek pat pusmetinių pr—rių — žurnalus 
gaus dovanai visą pusmeti. Surinkę po 10 prenumeratorių, galės gauti po kom
plektą tų žurnalų praeitų metų ir 11 Be to, daugiausia prenumeratorių surinku
siems bus skiriamos vertingos premijos. Bus Įvertintos kiekvieno talkininko pastangos}

«Žid i n i o* p r — t os kaina: metams 35 lt., pusmečiui 20 lt.
Pradž. mokyklų mokyt: »> 30 » » 15 »

“Ateities* kaina: » 15 » » 8 »
moksleiviams: » 8 » » 4 »

»A teities Spindulių* kaina: » 8 » » 5 »
moksleiviams: » 4 » »- 2 »

Pinigus, pažymėdami kiek kuriam žurnalui, galite siųsti vieno iš jų vardu. 
Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 3.

Visi tad į talką, platinti savo spaudą.



FHtrokome
• 1924 metų „Žklinfo* T Nr. ir'Slų, t. y.,'1929. m. >3 Nr Visus,

kas tų n-rių turi atliekamų ar jiems nereikalingų egzempliorių, pra
šome grąžinti „Židinio“ Ad m inistracijai, Kaunas, Laisvės Al. 3. 
Už grąžinamus egz. bus atsilyginama arba, pageidaujant, pakeičiama 
kitais sąsiuviniais.

„ŠVYTURIO“
1. Jules Verne Kapitono Gran
to vaikai. Keturi tomai. Kaina po
2 lt. 70 cnt tomas. aS
2. Mayne Reido Nelaimės žen- ; 
klas. Jūrų romanas 187 p. Kaina n
2 lt. 50 cnt p;
3 Mayne Reido Raitelis be gal- p 
vos. Romanas 192 p Kaina 4 lt.
4. Mayne Reido Baltaveidis va- į, 
das. Romanas. 232 p. 5 lt.

Visi šiandien skaito l., • 1 - | 1 * | • .■mm-nĮĮM, _ _ _ ________ tlKOS Veikalus, kUHUOS išleido
BENDROVĖ.

5. M. Reutt Lietuvos žygiai. Ver
tė P. Vaičiūnas Istorijos apysakos: 
Vaidevutis, Mindaugas, Gediminas, 
Du broliai: Kęstutis ir t Algirdas 
Apysakos labai įdomios. . 85 p. 6 lt 
6 H. Ridder Haggard Karaliaus 

j Saliamono kasyklos Apysaka.
Tilžė. 1923 m. 258 p. „Tinka vidu
rinių ir aukšt. mokyklų knygynams“. 
«Šviet. Darbas» 1926 m. 4 nr

Visas tas knygas galima parsisiųsdinti iš «ŠVYTURIO» BENDROVĖS 
(Kaunas, Kęstučio g. 36, Tel. 232) arba reikalauti jų visuose knygynuose

Moksleiviams žinotina

,DIRVOS“ B-vė knygoms leisti

St. Kuzminskio Buhalterijos kursai
Prof. Pokrovskio Kosmografijos vadovėlis 
M. Gustaičio Stilistika

MARIJAMPOLĖ, 
Dr. Basanavičiaus Aikštė 14

4,50
4,50
3,50
5,50

M. Račkausko G. Juli Caesaris belli Gallici liber III 
» » Titi Livi ab urbė condita liber XXI
» » Romėnų Senybės

VI. Kuliešio Medžiaga lotynų kalbos sintaksės pratim. 
Inž. K. Šakenio Fizikos vadovėlis I

KAUNAS, 
Laisvės Alėja 80

Šio numerio kaina 1 lt. 75 et.


