
Pirmas Lietuvių Katalikų mokslininkų ir mokslo 
mėgėjų suvažiavimas

Įvykęs Kaune 1933 na. vasario mėn. 27—28 dienomis.

Suvažiavimą organizavo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, o pa
ruošiamuosius darbus atliko tam reikalui specijaliai sudarytas komitetas iš 
profesorių: prorektoriaus Bl. Čėsnio, Pr. Dovydaičio ir J. Ereto. Suvažia
vimas gausus. Jame, turinčiam pratiesti gaires ateities veikimui, dalyvauja 
•rinktinės Lietuvos katalikų mokslinės jėgos. Juo didelio susidomėjimo pa
rodo ir Lietuvos bažnytinė vyriausybė ir platesnė katalikų visuomenė.

L

VASARIO 27 D., PIRMADIENĮ
1. Pamaldos studentų bažnyčioje

Suvažiavimas buvo pradėtas vasario 27 d. iškilmingomis pamaldomis 
studentų bažnyčioje. Čia Šv. Mišias ir gedimąsias pamaldas už mirusius 
katalikus mokslininkus atlaikė, tam pat momentui pritaikintą pamokslą pa
sakė prof. kan. B. Čėsnys. Kan. Čėsnys nagrinėjo mokslo ir religijos san
tykį, įrodydamas, kad tarp mokslo ir religijos nesutarimo nėra ir negali 
būti, nes abiejų galutinis tikslas veda į tiesą, į patį Dievą. Pamaldų metu 
giedojo V. D. Un-to ateitininkų choras, p. A. Makačino diriguojamas.

2. Pirmas plenumo posėdis Metropolijos kunigų seminarijos salėje

Po pamaldų dalyviai susirinko į Kauno Metropolijos Kunigų semina
rijos didžiąją salę. Suvažiavimą atidarė L. K. Mokslo Akademijos pirmi
ninkas prel. A. Dambrauskas-Jakštas.

Į garbės prezidiumą buvo pakviesti: J. E. Arkiv. Metropolitas J. Skvi
reckas, Šv. Tėvo nuncijatūros chargė d'affaires Mgr. A. Arata, J. E. vysk. 
Staugaitis (Telšiai), J. E. vysk. Paltarokas (Panevėžys), J. E. vysk. Rei
nys (Vilkaviškis), V. D. Un—to Rektorius prof. Čepinskis, profesoriai St. 
Šalkauskis ir Pr. Dovydaitis ir p. A. Stulginskis, kuriam esant Lietuvos 
Respublikos Prezidentu buvo įkurtas Lietuvos Universitetas ir Žemės Ūkio 
Akademija Dotnuvoje.

Darbo prezidiumą sudarė: prof. Pakštas (Kaunas), prel. Borisevičius 
(Telšiai) ir Dr. A. Juška (Biržai), o sekretoriatą — Dr. Ig. Skrupskelis ir 
Pr. Montvydas (abu iš Kauno).

Prel. A. Dambrauskas-Jakštas, atidarydamas suvažiavimą, pasakė šią 
kalbą:
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„Jūsų Ekscelencijos, Kilnusis Šv. Tėvo Atstove, Didžiai gerbiamosios ir ger
biamieji šio suvažiavimo dalyviai, brangūs jaunuoliai.

Man tenka didelė garbė atidaryti šį pirmąjį lietuvių katalikų mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavimą. Mokslo ir mokslininkų svarbą šių dienų pasaulis mielai 
pripažįsta. Iš mokslo ir mokslininkų daug kas nūn laukia net dabartinio krizio pa
šalinimo. Dėliai to Amerikoj dabar daug kalbama ir rašoma apie tai, kad įvairių 
pasaulio valdyti nemokėjusių demokratų, plutokratų, proletarokratų vietą turėtų 
užimti vieni tik t e c h n o k r a t a i ,  t. y., geriausi įvairių pritaikomųjų mokslų mo
kovai, specijalistai.

Mūsų išmanymu, pasaulio valdytojai gali sau rasti moksle daug sunaudotinų, 
brangių nurodymų. Tačiau artimiausiu mokslo uždaviniu, kaip buvo, taip ir liks, 
ne pasaulio valdymas, bet tyros tiesos ieškojimas. Ji surasti labai garbinga, bet 
-užtat ir labai nelengva. Apie tiesą gražiai yra išsitaręs žymus rusų poetas grafas 
Aleksiejus Tolstojus:

Ei tu, tiesa, močiutė tiesužėlė:
Aukšta tujen ir plačiai stovi.
Neapvažiuojama tu aplink ne per šimtą metų.
Pažvelgus į tave, kepurė krenta...

Iš tikrųjų, beieškodamas tiesos, šiandienis mokslas stengias viską apimti: jam 
rūpi ir tai, kas buvo, ir tai, kas yra, ir tai, kas bus, ar bent turėtų būti; jis tiria ne 
vien realybę, bet ir galimybės bei tikimybės sritis. Dėliai to mokslas nūdien yra 
labai išsišakojęs. Padarytoj prieš šimtą metų garsaus fiziko Ampėre'o ir žymaus 
matematiko kun. Moigno mokslų klasifikacijoj1 aš suskaičiau šimtą įvairių mokslų 
pavadinimų, vadinas, tiek pat ir mokslo šakų. Šiandien jų skaičius, be abejo, dar 
didesnis. Visi mokslai turi žmonijai savo svarbą, visi jie yra brangintini dėl glū
dinčių juose tiesos perlų; nė vieni iš jų negalima atmesti bei paniekinti. Tai yra 
visų pripažintas teigimas. Bet antra vertus, taip pat yra faktas, kad visi tie moks
lai, net genialiausio enciklopedisto galvoj jau nebesutelpa. Vadinas, prieinam prie
šingybę: mokslų tokia daugybė, kad jie tiesiog nebeaprėpiami. Kas gi daryt?

Į tai pasaulis jau senai yra atsakęs: vieton šimto mokslų apžioti nevaliojančių 
enciklopedistų, testoja darban šimtas mokslininkų specijalistų, ir jiems apsidirbti 
su visomis mokslo šakomis nebus persunku. Kitaip sakant, vieton individinio enci
klopedizmo reikia griebtis mokslinio kolektyvizmo. Taip daro viso pasaulio aka
demijos, universitetai ir kitokios aukštųjų mokslų įstaigos.

Mokslo kolektyvizmas dar ir tuo yra geras, kad jis ne tik visus mokslus ap
žioja, bet ir mokslo darbą sėkmingiau organizuoja, tvarko, kurdamas mokslui rei
kalingas įstaigas, įvairias laboratorijas, muziejus, kolekcijas, ieškodamas lėšų joms 
pataikyti, plėsti ir t. t.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija nuo pat savo atsiradimo yra gerai su
pratus mokslo kolektyvizmo svarbumą. Ji žinojo, kad vienas mokslininkas, kaip 
ir vienas kareivis karo lauke, ne ką bereiškia. Jai buvo aišku, kad jei, apskritai, 
vargas yra žmogui vienam, tai dar didesnis vargas mokslininkui, kai jis pasijunta 
paliktas pats sau vienas. Dėliai to L. K. Mokslininkų Akademija pirmąja savo pa
reiga ir palaikė lietuvių mokslininkų subūrimą į vieną mokslo kolektyvą.

Bet norint mūsų mokslininkus katalikus suburti, reikėjo pirma sužinoti, kiek 
ir kokių mes jų turim; kitaip sakant, reikėjo pirma sustatyti mūsų mokslo pajėgų 
inventorius. Jam sudaryti tinkamiausia priemonė atrodė — lietuvių katalikų moks
lininkų suvažiavimas.

To suvažiavimo idėja L. K. Mokslo Akademijos Valdyboj buvo kilus jau prieš 
penketą metų (1927 m.), bet vykdyti ji tepradėta vos praeito (1932 m.) lapkričio 
pradžioj. Šiam suvažiavimui organizuoti buvo išrinktas atskiras komitetas, kuris, 
prof. Dr. Čėsnio vadovaujamas, ir atliko savo darbą labai uoliai ir sumaniai.

Dėl galėjimo galėjo, žinoma, ir į šį darbą įsibrauti vienas kitas netobulumas 
ir net klaida; galėjo tas ar kitas mūsų mokslininkas katalikas negauti pakvietimo 

į šį suvažiavimą, dėliai Akademijos turėto liet. kat. mokslininkų sąrašo nepilnumo. 
Jei tai iš tikrųjų būtų įvykę, komitetas labai apgailestauja ir prašo gerb. moksli
ninkų tuo neįsižeisti, bet tuojau toj ar kitoj sekcijoj įsiregistruoti, ir jų pavardės 
ateinančiam suvažiavime nebus pamirštos.

1 Moigno, Les splendeurs de la foi, t. III, p. 1484.
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Šiaip jau šį suvažiavimą mūsų visuomenė yra sutikus palankiai. Jam pritarė 
mielai ne vien mūsų šviesuomenė, bet ir aukštoji Bažnyčios hierarchija. J. E. Kau
no Arkivyskupas-Metropolitas J. Skvireckas nuoširdžiai laimino šio suvažiavimo 
sumanymą ir jo organizatoriams linkėjo kuo geriausio pasisekimo. Kiti Lietuvos 
Ganytojai ne tik atsiuntė raštu savo pritarimą, bet ir davė vieną kitą praktišką nu
rodymą bei patarimą. Laikau savo miela pareiga juos čia šiam gerbiamam susi
rinkimui priminti.

Pradėsim nuo J. E. arkivyskupo Pr. Karevičiaus. Jis pataria:
1) suvažiavimo metu sužinoti, kas ką yra jau paruošęs spaudai, ar pasiimtų 

paruošti ;
2) surasti spaudintiniems veikalams leidėjų, sudaryti prie L. K. Mokslo Aka

demijos spaudos fondą;
3) Teologijos-Filosofijos Fakulteto profesoriams pataria išstatyti parodoj savo 

lekcijų bei jų santraukų rankraščius; vienas kitas parodos lankytojas „gal pasira
gintų suteikti lėšų jų išleidimui, ypač tų veikalų, kurių Teologijos-Filosofijos Fakul
tetas negali apsiimti savo pinigais leisti“.

J. E. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas yra nurodęs, kad šio susivažiavimo 
ir tolesnių L. K. M. Akademijos darbo eiga turėtų laikytis šios tvarkos:

1) Pirmiausia reiktų rinkti davinius: ką mes kiekvienoj mokslo srityj jau tu
rime ir kas mums už vis būtų reikalinga padaryti. 2) Tai nustačius, reiktų nužiū
rėti, kas ką ir kada pagamins, kad greičiau būtų užtvertos visos spragos katal. mokslo 
srityje. Tai būtų grynojo mokslo tyrinėjimo ir jo pritaikymo reikalas. 3) Neužsi
rausiant vien teorijose, reikėtų sekti kasdienis gyvenimas: perijodinė spauda, mo
kyklų vadovėliai, knygynai, radiofonas, kinai, filmos. 4) Būtinas dalykas, pasiskirs
čius sritimis, reaguoti į spaudos įsišokimus prieš katalikų ideologiją, prižiūrėti 
mokslų vadovėlius, knygynus, skverbtis į radiofoną su paskaitomis, judinti katali
kiškų filmų ir kinų reikalą.

Didžiai gerb. Telšių vyskupas J. Staugaitis siūlo į suvažiavimo programą įtraukti 
tarp kitko du svarbiu dalyku:

1) Tai apologetikos reikalas mūsų spaudoje. Mat, kairioji spauda daug pri
rašo, o mes nereaguojam. O juk qui tacet, consentile videtur. Mūsų jaunimas ieško 
atsakymo į kairiųjų daromus mūsų religijai priekaištus. — 2) Tai grožinės mūsų 
literatūros kritika. Jos pas mus labai maža. Tuo tarpu mūsų beletristikoj šiandieną 
pasirodo daug netikusių dalykų, kurie turėtų būti įvertinti Bažnyčios mokslo šviesoj.

Gautas taip pat ir iš J. E. Kaišiadorių vyskupo J. Kuktos malonus laiškas, ku
riame teisingai pastebėta, kad mums nereikėtų tenkintis vien knygų leidimu, bet 
rūpintis, kad katalikiškas mokslas būtų populiarizuojamas ir gyvu žodžiu, ruošiant 
įvairiose vietose perijodinius kursus ir paskaitas, kadangi priešingas jam (t. y. ne
katalikiškas) mokslas tuo būdu yra platinamas.’

Visi šitie mūsų Ganytojų pastebėjimai, nurodymai bei pageidavimai yra labai 
svarbūs ir brangūs. Dėliai to aš ir tikiuosi, kad šio I-jo liet. kat. mokslininkų su
važiavimo atitinkamose sekcijose bus rimtai apsvarstyti, labiau konkretizuoti ir re
zoliucijų formoj paskelbti.

Be mūsų Ganytojų nepašykštėjo savo patarimų ir kiti šio suvažiavimo rėmėjai 
ir šalininkai. Vieni tų patarimų liečia šio suvažiavimo tvarku, kiti — pačios L. K. 
M. Akademijos organizaciją ir veikimą, treti — įvairius pašalinius dalykus. Tariuos 
būsią ne pro šalį nurodžius čia bent svarbesniuosius iš provincijos mums atsiųstus 
pasiūlymus ir patarimus.

Iš didžiai gerb. kun. M. Krupavičiaus gauta laiškų, kuriuose jis pareiškia nuo
monę, kad būtų geriau, jei suvažiavimas turėtų daugiau praktišką, organizacinį po
būdį — pačiai L. K. Mokslo Akademijai pagyvinti, išjudinti, o ne grynai teoretinį. 
Dėliai to jis siūlo suvažiavimo tvarkon įdėti atitinkamų punktų, kurie leistų susi
rinkusiems svarstyti rezoliucijas, daryti nutarimus, duoti galimybės kalbėtis prak
tiškais reikalais. Atsakydamas į tai, aš turiu garbės pareikšti, kad mūsų organiza
cinis komitetas yra į tai atsižvelgęs, kaip tai gerb. klausytojai patys gali pamatyti 
iš šio suvažiavimo programon įdėtos 7-me puslapy pastabos.

1 Suvažiavimo darbams prasidėjus, gauta malonus sveikinimo laiškas ir iš J. E. 
Vilkaviškio vyskupo A. Karoso. Taigi, šis pirmasis liet. kat. mokslininkų suvažia
vimas rado visos mūsų hierarchijos pritarimą.
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Pažymėtina taip pat kun. K. Barausko pastaba apie kaskart vis labiau stiprė
jančios neutralios spaudos blogą įtaką mūsų inteligentijai ir apie didėlį reikalin
gumą populiarių knygelių religinės ideologijos klausimams aiškinti.

Didžiai gerb. p. Būtėnas yra nurodęs ištisą eilę svarstytinų labai svarbių reikalų: 
1) jų pirmas — tai moksliškai ginti Klaipėdos krašto lietuviškumas prieš vo

kiečių germanizatorių pseudomoksliškus prasimanymus. — 2) geriau tvarkyti mūsų 
mokyklos vadovėlių leidimas ir rengti vadovėlininkų kadrą. — 3) uoliau tyrinėti 
mūsų archeologiją, seniausiąją Lietuvos istoriją ir net prehistoriją. — 4) kreipti 
vyresnybės dėmesį į lietuvių kalbos žodyno redagavimą, į geresnį tautosakos ko
misijos tvarkymą. — 5) reikalauti iš mūsų rašybos komisijos darbų didesnės vie
šumos ir nesidangstymo paslaptimi. — 6) pagalvoti apie lietuviškų pavardžių ir 
vietovardžių žodynus, o taip pat ir apie mūsų savivaldybių, kontorų, iškabų, radio, 
teatro kalbos taisymą ir t.t.

Iš visų tų nurodymų, patarimų, pasiūlymų, Gerbiamieji, patys matot, kad mūsų 
visuomenė yra labai šiuo mūsų suvažiavimu susidomėjus ir daug ko iš jo laukia. 
Jei jis nors tik pusę visų tų pageidavimų įvykins, jau bus lietuvių katalikų akcijos 
srity atliktas didelis svarbus darbas. Būtų gera, kad tie mūsų visuomenės lūkuria
vimai neliktų apvilti.

Aš neabejoju, kad Tamstos visi nuoširdžiai to trokštat. Dėliai to man nieko 
daugiau nebelieka, kaip baigiant šį įžengiamąjį savo žodį prisidėti prie to bendro 
visų troškimo ir karštai palinkėti, kad nuo šio I—jo L. K. mokslininkų ir mokslo 
mėgėjų suvažiavimo prasidėtų Lietuvoje nauja mokslinės kūrybos era. Būčiau tikrai 
laimingas, jei garbūs mūsų mokslininkai, šio suvažiavimo pažadinti, kibtų uoliau 
į savo studijas, vieni, kaskart skaisčiau nušviesdami mūsų praeitį, kiti sėkmingiau 
ieškodami glūdinčių Lietuvos žemėj mineralinių turtų, treti, geriau įvertindami kū
rybines mūsų tautos pajėgas, kiek jos apsireiškia lietuvių kalboj ir tautosakoj, o 
visi, kiekvienas savo srity, ieškodami vien tik tiesos, kad prieitų prie galutinos išva
dos, jog tikras mokslas niekuomet neprieštarauja tikrajam tikėjimui, nei tikėjimas — 
mokslui, kad vienas ir antras duodas suvedami gražion sintezėn, kaip tai yra dailiai 
įrodęs garsusis rusų filosofas VI. Solovjovas, nes juk vieno ir antro tiesos plaukia iš 
to pat absoliučios tiesos šaltinio Dievo, kurs déliai to ir ne be reikalo yra. vadina
mas Scientiarum Deus — mokslų Dievas. Prie to giliausio įsitikinimo priėję, mes visi 
tapsim ir tikri mokslininkai ir tikri katalikai, tikros pilnutinės tiesos tarnai, gerbė
jai ir mylėtojai. Dieve, padėk visiems Tamstoms laimingai to pasiekti. Tai yra ne 
vien mano, bet ir visos L. K. M. Akademijos nuoširdžiausias linkėjimas.“

Toliau pirmininkaujantis prof. K. Pakštas siūlo suvažiavimo darbams 
tvarkyti šį r e g u l i a m i n ą :

„1. Suvažiavimui tvarkingai pravesti laikomasi šio reguliamino, kuris 
privalomas tiek plenumo, tiek sekcijų posėdžiuose.

2. Šio reguliamino įgyvendinimu rūpinasi suvažiavimo (resp. sekcijos) 
darbo prezidiumas.

3. Suvažiavimo dalyviai skirstomi į narius ir svečius. Suvažiavimo na
riais yra turį nario bilietą. Nariai turi teisę balsuoti.

4. Nariai laisvai gauna žodį šio reguliamino ribose. Be pilnateisių 
narių suvažiavime dalyvauti leidžiama ir svečiams, kurie turi turėti orga
nizacinio komiteto kvietimą. Svečiai gali kalbėti gavę prezidiumo leidimą. 
Svečiai nebalsuoja.

5. Kiekvienas suvažiavimo dalyvis tuo pačiu klausimu gali kalbėti ne 
daugiau dviejų kartų. Balsas duodamas užsirašiusiems prezidiume iš eilės. 
Paskutinis žodis priklauso prelegentui.

Pastaba: Faktinoms pataisoms, pastaboms prie tvarkos ir nepa
prastiems pranešimams balsas duodamas be eilės.
6. Kalbama tik iš paskirtos vietos.

Pastaba: Prezidiumui leidus, galima kalbėti ir iš savo vietos.
7. Kalbėtojai prašo balso rašteliais. Suvažiavimo nutarimu kalbėtojų 

eilė gali būti uždaryta bei kalbėjimo laikas apribojamas.
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8. Pirmininkaujantis turi teisę daryti pastebėjimus kalbėtojui, jei šis:
a. nesilaiko nustatytos tvarkos, b. kalba ne į temą arba kartoja pasakytas 
mintis, c. savo kalba ką nors įžeidžia.

9. Sveikinti leidžiama tik raštu. Išimtis daroma garbės prezidiumo 
nariams, kurie galės sveikinti ir žodžiu.

10. Suvažiavimui vadovauja ir atstovauja darbo prezidiumas. Be darbo 
prezidiumo, tikslesniam suvažiavimo darbų tvarkymui renkamos komisijos.

11. Prezidiumas ir komisijos veikia tik suvažiavimo sesijos metu.
12. Visi reikalai, kurie, įeidami į išrinktų komisijų kompetenciją, ne

apsvarstyti komisijose, suvažiavimo plenumo nenagrinėjami.
13. Visi sumanymai, rezoliucijos ir pasiūlymai duodami raštu.
14. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
15. Paskaitų ilgumas ne daugiau 45 minučių. Pranešimo ilgumas ne 

daugiau 20 min. Paskaitai ar pranešimui prailginti reikalinga suvažiavi
mo sutikimas.

Pastaba: Prezidiumas prailginti paskaitą ar pranešimą gali ir neleisti, 
jei tokiu prailginimu būtų trukdoma suvažiavimo eiga.“

Reguliaminas suvažiavimo priimamas.
Toliau seka s v e i k i n i m a i .
Vos tik suvažiavimą pradėjus, jo garbinguosius dalyvius pasveikino 

giesmės garsais Metropolijos Kunigų Seminarijos choras, kun. B. Chomskio 
diriguojamas, sugiedojęs kan. T. Brazio „Exultate iusti“.

J. J. E. E. Vyskupų vardu suvažiavimą sveikina J. E. Kauno Arkivys
kupas — Metropolitas J. S k v i r e c k a s :  Jis sakosi džiaugiąsis, kad toks 
suvažiavimas buvo sušauktas. Tai bus geriausias atsakas į priekaištus, esą 
Kat. Bažnyčia priešinasi mokslui. Antra, šis suvažiavimas esanti viena iš 
tų grandžių, kurios sudaro Kat. Bažnyčios gyvenimą. Mokslininkai ir 
mokslo mėgėjai yra didžiosios Bažnyčios akcijos lyg koks vainikas. Iš 
to galima tikėtis ir Dievo didesnės garbės ir mūsų tėvynei daugiau naudos, 
ypač moralinės, nes mokslas yra tvirtas gyvenimo ramstis. Vyskupų vardu 
reiškia suvažiavimui gražaus pasisekimo, geriausių linkėjimų ir prašo Dievą 
palaimos jo darbams.

Vytauto Didžiojo Universiteto vardu suvažiavimą sveikino jo rektorius 
prof. Č e p i n s k i s .  Jo Magnificencija pareiškęs savo pagarbą Lietuvos 
mokslo Nestorui — prel. A. Dambrauskui, pabrėžia: dideli yra Katalikų 
Bažnyčios nuopelnai vakarų Europos civilizacijai, kuri iš esmės krikščio
niška. Katalikų Bažnyčia buvo vakarų Europos civilizacijos kūrėja ir 
mokslo globėja, ir to vaidmens nėra nustojusi ir dabar. Tas ūpas, mano 
sveikintojas, kuris vyrauja šioj konferencijoj, padės šalinti tuos nesusi
pratimus, kurie kartais galėjo aptemdinti mokslo ir religijos santykius, 
nes iš tikro galutinis tiek religijos, tiek svietiškųjų mokslų tikslas yra 
tas žodis, kuris puošia suvažiavimo programą, būtent, „Veritas Domini 
manet in aeternum“.

Lietuvos Katalikų Universiteto vardu suvažiavimą sveikino jo rek
torius J. E. Vyskupas M e č .  R e i n y s .  Savo kalboj pažymėjo, kad mūsų 
tautoj reikia daugiau jėgų suburti mokslo darbui. To darbo pakaks ne tik 
Vytauto Didžiojo, bet ir Katalikų Universitetui ir L. K. Mokslo Akade
mijai, ir dar visai eilei kitų mokslo institucijų. Antras svarbus dalykas 
esąs ta laisvė, kurią duoda Katalikų Bažnyčia mokslininkams ir mokslo
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darbą dirbantiems. Bažnyčia yra net kaip dogma pažymėjusi, kad visi 
mokslai kiekvienas turi savo sritį ir savo metodus. Vadinasi, garantija ir 
mokslui ir kiekvienam mokslininkui nepaprastai didelė. Kitur sakoma, 
kad Bažnyčia remia mokslą ir meną. Tačiau maža to — Bažnyčia net verčia 
dėtis prie mokslo pažangos.

Raštu ir telegramomis suvažiavimą sveikino J. E. Švietimo Ministeris 
p. K. Šakenis, J. E. Arkiv. Pr. Karevičius M. J. C., J. E. vysk. J. Kukta, 
daug organizacijų ir privačių asmenų.

J. E. Švietimo Ministeris inž. K. Š a k e n i o  telegrama:
„Negalėdamas asmeniai atvykti į suvažiavimo atidarymą, širdingai 

sveikinu pirmąjį katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimą, lin
kėdamas sėkmingos kloties, skleidžiant ir vystant mokslą.“

J. E. Arkivysk. P r. K a r e v i č i a u s  laiškas:
Marijampolė, 1933. II. 26.

„Nuoširdžiai sveikinu pirmąjį Lietuvių Katalikų Mokslininkų ir Mokslo 
Mėgėjų suvažiavimą. Linkiu, kad tokie suvažiavimai dažniau įvyktų. Svei
kinu mokslininkus jau pateikusius savo darbo vaisius plačiajai visuomenei, 
savo mokslo veikalus jau išspausdinusius. Sveikinu ir tuos, kurie mokslo 
veikalus yra jau spaudai paruošę ar juos jau ruošia. Sveikinu galop moks
lininkus gausiame skaičiuje pasiruošusius šiame suvažiavime paskaitas da
ryti. Linkiu suvažiavimui surasti lėšų paruoštiems spaudai veikalams, o 
taip gi minėtoms paskaitoms išspausdinti. Būtų malonu ir naudinga, jeigu 
Akademijos nariai gautų kas metą jo bėgyje įvykusių paskaitų bent san
trauką, drauge su darbuotės apyskaita ir narių sąrašu. Tai glaudžiau mūsų 
mokslines jėgas suburtų į katalikiškąjį darbą.“

J. E. Kaišiadorių Vyskupas J u o z a p a s  K u k t a :
Kaišiadorys, 1933.11.25.

„Gerbiamieji...
Atvykote į šį Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suorganizuotą 

pirmąjį Lietuvių Katalikų Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų suvažiavimą. 
Šį jūsų žygį vieni vadins ofenzyvą, kiti defenzyvą. Aš nenorėčiau tokiu 
pavadinimu jus apdovanoti. Jis paeina iš to, kad kai kurie klaidingai su
prasdami patį mokslą, iškraipydami ėmė jį vartoti kaip kokį ginklą prieš 
kitaip manančius ir prieš pačią Tiesą. Aš sveikindamas Jus, mano Bran
gieji, pasakyčiau, kad Jūs nereikalaujate būti nei ofenzyvos nei defenzyvos 
stovy, nes, tikrą mokslą skleisdami, įnešat į žmonių gyvenimą tik taiką ir 
šviesą, o ne karo šmėklą. Taip darbuodamiesi Jūs tik savo pareigą atlie
kate, nes ne kam kitam mokslus įgijote, kaip tik tam, kad savo brolius 
šviestumėte. Todėl visiems dalyviams nuoširdžiai linkiu, kad šis pirmasis 
suvažiavimas nebūtų paskutinis ir kad Jūsų darbuote remiantis, apie ne
norinčius klausyti Tiesos balso, būtų galima pasakyti tai, kas šv. Povilo 
yra pasakyta laiške į romėnus (X, 18) apie žydų tautą: „Argi jie negirdėjo? 
Juk gi jų balsas išėjo į visą žemę ir jų žodžiai iki skritulio žemės kraštų“. 
Taigi dar kartą linkiu nuoširdžiai Jums ištvermės Tiesai apaštalauti ir 
Dievo palaimos sumanymams vykdyti.“

Suvažiavimas iš savo pusės nutaria pasveikinti Šv. Tėvą per J. E.Arki
vyskupą-Metropolitą Skvirecką:
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Šventam Tėvui išsiųsta telegrama:
Eminentissimo Cardinali Pacelli, Città dei Vaticano.

Trecenti catholici in diversis scientiis saecularibus et sacris versati 
vel ampliore studio eas prosequentes ab academia scientiarum Catholica 
Lithuanie hisce diebus Kaunam convocati, ut consotiatis viribus operam 
navent, ad pedes beatissimi Patris venerabundi se provolvunt, fidelitatem 
devotionemque filialem ecclesiae ac Summo Pontifici profitentes atque 
benedictionem Apostolicam sibi suisque laboribus humillime implorantes.

Skvireckas Archiepiscopus Kaunensis
Į šį pasveikinimą suvažiavimas 1933 m. kovo mėn. 4 d. yra sulaukęs 

tokį atsakymą :

ARCHEVÈQUE SKVIRECKAS, KAUNAS.

AUGUSTUS PONTIFEX MAGNOPERE DILEXIT PIUM OBSEQIUM
CATHOLICIS VIRIS SCIENTIARUM CULTORIBUS ISTUC CONGREGA
TIS EISDEMQUE BENEDICENS EXOPTAT UT EXCOLENTES VERUM

UBERIUS USQUE AMPLECTANTUR ET CATHOLICAE FIDEI INSI-
NITER PROSINT.

CARDINALIS PACCELI.

Toliau eina r e z o l i u c i j o s ,  k o m i s i j ų  r i n k i m a i .  Išrenkami 
Doc. B. Vitkus (Dotnuva), Dr. J. Grinius, mok. J. Ambrazevičius, kun. 
Barauskas ir mok. St. Barzdukas (Prienai).

Po to seka p a s k a i t o s :  Prof. J. Eretas skaitė paskaitą tema : „Kata
likų mokslininkų darbuotė bei susiorganizavimas svetur ir darytinos mums 
išvados“1 ir prof. Pr. Dovydaitis apie „Šių dienų mokslinių minčių kryptį 
ir mokslininkų pasaulėžiūrą.“

Po paskaitų prof. kan. B. Česnys atidaro Lietuvių Katalikų Moksli
ninkų raštų parodą, pažymėdamas, kad paroda yra kukli. Nors ji ir nepilna, 
bet bendrais bruožais vis dėlto parodo, kas ir kuriose srityse katalikų 
mokslininkų Lietuvoj yra nudirbta.

Paroda įdomi ir dalyvių gausiai lankoma. Knygos išstatytos T. T. 
Jėzuitų namuose.

3. Sekcijų posėdžiai.

Popiet ėjo penkių sekcijų posėdžiai šia tvarka:
a. Filosofijos pedagogikos.
(Vadovauja Dr. Kl. Ruginis. Įvyksta Tėvų Marijonų salėj, Laisvės 

ai. 61). — a. „Philosophia perennis ir jos aktualumas mūsų laikais“ — 
Dr. L. Bistras. — b.  „Moderniosios pedagogikos pagrindinės linkmės ir 
musų tautos ugdymas“ — Dr. Kl. Ruginis. — c. „Pirmojo skyriaus tikybos 
programa ir jos trūkumai“ — Kun. K. Žitkevičius. — d. „Profesinė atranka“ 
— K. Kochas.

b. Istorijos.
(Vadovauja Kun. Seminarijos Rektorius kan. Pr. Penkauskas. Įvyksta 

Metropolijos Kunigų Seminarijos bibliotekoj, a. „Kasinėjimai Apuolėj“ ___________
1 Praplėstą šios paskaitos tekstą žiūr. šio leidimo pradžioje.
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Kan. Pr. Žadeikis (Skuodas), b. „Lietuvos istorijos versmių leidimas“ — 
Doc. Pr. Penkauskas. c. „Lietuvos istorijos žemėlapių ir atlaso reikalas“ — 
Doc. Pr. Penkauskas.

c. Teisės (teisininkų).
(Vadovauja pris. adv. Doc. A. Tumėnas. Įvyksta Tėvų Jėzuitų Namuose)

a. „Bažnyčios ir valstybės suverenumas“ — Ed. Turauskas. — b. „Teisinės 
sąmonės vystymosi sąlygos" — Doc. A. Tumėnas, c. „Katalikų teisininkų 
intelektualinio darbo programa ir organizacija“ — Doc. A. Tumėnas.

d. Socijalinių bei ekonominių mokslų.
(Vadovauja Dr. J. Urmanas. Įvyksta Tėvų Jėzuitų namuose) a. „Idea

listinė socijologija“ — Dr. G. Valančius, b. „Dabartinės ūkio sistemos kri
zis ir naujieji bandymai“ — Dr. J. Urmanas.

e. Medicinos.
(Vadovauja Dr. A. Gylys. Įvyksta Tėvų Jėzuitų namuose) a. „Pami

dorų sarkomas“ — Gyd. A. Starkus, b. „Endokrininės liaukos ir jų reikšmė 
žmogaus organizmui“ — gyd. E. Draugelis (Suvalkų Kalvarija).

4. Maironio minėjimas ateitininkų salėje

Šis minėjimas įvyko 20 val. 30 min. ateitininkų rūmuose. Programa 
buvo pradėta jaunų smuikininkų kvartetu, kuris išpildė du Mozarto, po 
vieną Haydno ir Beethoveno dalykus. Minėjimui pritaikytą kalbą pasakė 
prezidiumo narys Dr. A. Juška. Jis iškėlė sielos veikimą žmogaus asme
nybei ir tuos nuopelnus, kurių minimasis tautos atgimimo dainius turėjo 
lietuvių tautai ir pačiai Mokslo Akademijai, kurios nariu jis buvo nuo 
pat įsikūrimo.

Apie jo kūrybos tautiškuosius motyvus paskaitą skaitė mokyt. K. 
Akelis (Marijampolė), o mokyt. J. Ambrazevičius (Kaunas) stengėsi nusta
tyti Maironio vietą lietuvių religinėj literatūroj.

Per minėjimą p. Lukošius padeklamavo iš Maironio kūrybos „Jūratė ir 
Kastytis“ ir „Roma", o p. Makačino diriguojamas stud. ateitininkų choras 
sudainavo šias Maironio sukurtas dainas: „Sunku gyventi“ (muzika A. 
Kačanausko), „Kur bėga Šešupė“ (muzika Č. Sasnausko), „Vasaros nak
tys“ ir „Užtrauksim naują giesmę“ (muzika J. Naujalio). Koncerto metu 
V. D. Un-to stud. ateitininkų pirmininkas stud. A. Marčiulynas sveikina 
susirinkusius. Minėjimas, kuris atsilankiusiems padarė malonų įspūdį, 
baigtas truputį prieš 12 vai. nakties.

II.

VASARIO 28 D., ANTRADIENĮ
1. Sekcijų posėdžiai

Priešpiet susirinko trys naujos sekcijos, būtent: teologijos, kalbos, 
literatūros bei meno ir teoretinių bei pritaikomųjų gamtos mokslų. Taip 
pat skyrium susirinko moterys. Aptarti šie reikalai:
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a. Teologijos.
(Vadovauja prof. Kan. Bl. Česnys. Įvyksta Metropolijos Kunigų Se

minarijos I-je salėje), a. „Lietuvos teologų artimiausieji uždaviniai“ — 
Kan. Prof. Bl. Česnys, b. „Papildomieji pranešimai“. — Doc. kun. Venc
kus ir kt.

b. Kalbos, literatūros ir meno.
(Vadovauja Dr. J. Eretas. Įvyksta Tėvų Marijonų salėje, Laisvės al. 

61). a. „Estetikos reikšmė etiniame gyvenime“ — Mons. K. Jasėnas (Min
tauja) b. „Kalbotyra mokykloj“ — Doc. Dr. A. Salys. c. „Lietuvių kalbos 
filosofijos reikalas“ — Lekt. Ad. Raulinaitis (Ryga), d. „Lotynų kalbos 
populiarinimas“ — Prof. Dr. Pr. Brenderis.

c. Teoretinių ir pritaikomųjų gamtos mokslų.
(Vadovauja prof. Dr. K. Pakštas. Įvyksta Tėvų Jėzuitų namuose. —

a. „Srovės ir problemos dabartinėj bijoiogijoj“ — Prof. Pr. Šivickis.
b. „Ratilai sferoje; jų apskritimo santykiai su diametrais“ — Prel. A. 
Dambrauskas, c. „Dėl mūsų trigonometrijos vadovėliuose vartojamų kai kurių 
lygybių išvedimo“ — S. Antanaitis (Šiauliai), d. „Lietuvos atlasas“ — Prof. 
K. Pakštas, e. „Kraštotyros klausimo padėtis šiandieninėje mūsų mokyklo
je“ — Ant. Bendaravičius.

d. Moterų.
(Vadovauja Dr. Karvelienė. Įvyksta Šv. Šv. Jėzaus Širdies Tarnaičių 

Seserų vienuolyne, Vilniaus g-vė Nr. 2). a. „Moters būklė viduriniais am
žiais ir moterų emancipacija“ — Dr. M. Andziulytė-Ruginienė. b. „Kata
likių moterų moksliniai uždaviniai“ — St. Ladygienė (Biržai).

2. Antras plenumo posėdis

Antras plenumo posėdis Įvyko antradienį vasario 28 d. 15 val. 30 min 
Metropolijos Kunigų Seminarijos didžiojoje salėje. Pirmąją paskaitą skaitė 
gimnazijos direktorius Pr. Samulionis (Švėkšna) apie prel. Dambrauską — 
Lietuvos Katalikų Mokslininkų Nestorą.

Po paskaitos suvažiavimo dalyviai nepaprastomis ovacijomis iššaukė 
jubilijatą pasirodyti ir visais balsais priėmė nutarimą pakelti jį į Akade
mijos garbės narius, už ką Prel. A. Dambrauskas nuoširdžiai padėkojo.

Toliau prof. J. Eretas padarė pranešimą apie „L i e t u v o s  Ž y m e s 
n y b i ų  Ž o d y n ą . “  Atydžiai išklausytas pranešimas apie Lietuvos Žy
mesnybių Žodyną priimamas palankiai, dėlto į prezidiumą atėjęs pasiū
lymas jo neleisti atmetamas.

Apie „L. K, Mokslininkų susiorganizavimą ir artimiausius uždavinius“ 
referuoja Prof. Dr. Eretas. Darbo organizavimo projektas siūlomas toks:

1. L. K. Mokslo Akademija nerečiau kaip kas dveji metai organizuoja 
L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimus. — 2. Dabar vykstan
čiame suvažiavime sekcijų posėdžiuose iš L. K. Mokslo Akademijos narių 
tarpo išrenkamos pastovios sekcijų vadovybės, nemažiau kaip iš trijų as
menų. Jas patvirtina L. K. Mokslo Akademijos Valdyba. Be to, L. K. 
Mokslo Akademijos Valdybai duodama teisė sekcijoms, kurios šiame suva
žiavime nėra išsirinkusios savo vadovybės, jas paskirti. (Pastaba: Jei sek
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cijos narių tarpe neatsirastų pakankamai L. K. Mokslo Akademijos narių, 
tai pastoviai sekcijos vadovybei sudaryti bent pirmininkas turi būti tikrasis 
L. K. Mokslo Akademijos narys). — 3. L.K. Mokslo Akademijos Valdyba, 
drauge su sekcijų pirmininkais sudaro nuolatinį suvažiavimams organizuoti 
komitetą. — 4. Suvažiavimo laiką ir plenumo posėdžio tvarką, pasitarusi su 
sekcijų pirmininkais, nustato L. K. Mokslo Akademijos Valdyba. — 5. Su
važiavimams organizuoti nuolatinis komitetas nustato sekcijų paskaitų ir 
pranešimų tvarką. Jo užprašytos paskaitos turi pirmenybę prieš laisvai 
pasiūlytas paskaitas bei pranešimus. — 6. Atskiros sekcijos, susitarusios su 
L. K. Mokslo Akademijos Valdyba, gali organizuoti atskirus suvažiavimus 
ir leisti savo leidinius. — 7. L. K. Mokslo Akademija, kiek leidžia jos lėšos, 
leidžia leidinius, kuriuose spausdina, be L. K. Mokslo Akademijos doku
mentų, suvažiavimuose skaitytas paskaitas, pranešimus ir pan. — 8. Suva
žiavimams organizuoti nuolatinis komitetas L. K. Mokslininkų ir Mokslo 
Mėgėjų suvažiavimuose skelbia moksliniams raštams temas. Jury-Komi
sijas kviečia nuolatinis komitetas. — 9. Suvažiavimuose skelbiami L. K. 
Mokslo Akademijos Valdybos už savo mokslinę darbuotę į aukštesnį laipsnį 
keliami nariai. — 10. Suvažiavimas apdovanoja moksle pasižymėjusį kata
liką mokslininką po vieną premiją. Kandidatus siūlo L. K. Mokslo Akade
mijos Valdyba.

Po pranešimo eina diskusijos, kurios pabrėžia tokio reguliamino rei
kalingumą. Jis priimamas.

3. Priimtos rezoliucijos

Toliau eina sekcijų vedėjų pranešimai. Jų santrauką rezoliucijų pa
vidalu patiekia mokyt. J. Ambrazevičius. Priimamos šios rezoliucijos bei 
sumanymai:

1. Suvažiavimo prezidiumas, pasitaręs su eile mokslo žmonių, siūlo 
pertvarkyti L. K. Mokslo Akademijos įstatus, kad jie būtų daugiau pana
šūs į užsienio akademijų įstatus ir profesorius: A. Dambrauską, St. Šal
kauskį ir Pr. Dovydaitį paskelbti pirmaisiais Lietuvos katalikų akade
mikais.

2. Rezoliucijų komisija siūlo suvažiavimo prezidiumui padėkoti J. E. 
Švietimo Ministeriui p. inž. Konst. Šakeniui už pasveikinimą.

3. I s t o r i j o s  s e k c i j a  nutarė: pavesti aktualiems L. K. Mokslo 
Akademijos nariams istorikams neatidėliojant įkurti prie L. K. Mokslo 
Akademijos istorijos sekciją, įtraukiant į ją visus mūsų iki šiol pasireišku
sius jaunuosius istorikus, ir jai pavesti Lietuvos istorijos šaltinių leidimo 
klausimą. Iki kito L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimo mi
nėtoji istorijos sekcija:

a. Populiarins Lietuvos istorijos šaltinių leidimo klausimą, b. Spiesis 
apie specijalią spaudą ir joje gvildens su istorijos šaltinių leidimu susiju
sius klausimus, c. Darys pastangų apsaugot nuo žuvimo ir sunykimo dabar 
dar esamus mūsų istorijos šaltinius bažnyčiose, dvaruose ir šiaip privačiuose 
archyvuose ir rūpinsis įsteigti prie L. K. Mokslo Akademijos istorinį mu
ziejų. d. Stengsis išdirbti Lietuvos istorijos šaltinių leidimo planą. e. Ieš
kos tam reikalui reikalingų lėšų ir tinkamo darbui vedėjo.

4. T e o l o g ų  s e k c i j a  nutarė:
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а. prie L. K. Mokslo Akademijos suorganizuoti pastovią teologų sek
ciją, kuriai vadovauti renkama valdyba iš penkių asmenų. Sekcijos užda
vinys bus rūpintis pastoracijos ir religijos mokslo pažanga, leidžiant raštus 
ir šaukiant pasitarimus. — b. Organizuoti kunigams šie mokslinio pobūdžio 
kursai ir kongresai: pastoraciniai, homiletiniai, katechetiniai, ir socijali
niai. — c. Anketos keliu sužinoti ir suregistruoti, kas yra parengęs ar ren
gia teologinio turinio mokslo ar populiarių veikalų ir pasirūpinti išleisti kas 
reikalinga ir tinka šių dienų reikalams. Jei aktualiais klausimais veikalų 
niekas nerašytų, surasti reikalingiems raštams parašyti autorius.

5. F i l o s o f i j o s  s e k c i j a  nutarė: atsižvelgiant į filosofijos reikš
mę auklėjimui ir visam gyvenimui reikalinga: a. praplėsti filosofinės pro
pedeutikos kursą mūsų aukštesniosiose mokyklose. — b. Įvesti propedeu
tiką į visų tipų aukštesniąsias mokyklas. — c. Išleisti elementarinį filoso
fijos vadovėlį. — d. Be to, atsižvelgiant į philosophia perennis aktualumą 
mūsų laikais ir tai, kad jai priešingomis idėjomis maitinami net katalikai 
per universitetą ir spaudą, reikia pasirūpinti tinkamu universitetinio kurso 
katalikišku veikalu.

6. K a l b o s ,  l i t e r a t ū r o s  i r  m e n o  s e k c i j a ,  matydama, kad ge
rai suprastas menas teigiamai veikia krikščionišką moralę, ragina katalikus 
rašytojus ugdyti grožio pomėgį visuomenėj, o pedagogus pratinti jaunimą 
kritiškai vertinti meno kūrinius. — Lietuvių ir svetimųjų kalbų dėstyme iš
tisai naudotis kalbos istorijos ir fonetikos pastabomis, o VIII-os klasės 
kalbos pagrindų kurse tas pastabas susistematizuoti ir pagilinti. Rūpintis 
daugiau bendrine mūsų kalbos ištarme ir, kalbos jausmui išugdyti, glau
džiau susieti visą rašomosios kalbos mokymą su gimtosios tarmės pažini
mu. —

7. T e i s i n i n k ų  s e k c i j a  nutarė:
a. sudaryti prie L. K. Mokslo Akademijos nuolatinę katalikų teisinin

kų sekciją. — b. Rūpintis, kad būtų paruoštas ir išleistas veikalas apie tei
sės pagrindus, teisės teorijos sroves ir jų kritiką. — c. Pageidaujama, kad 
būtų einama prie katalikų teisininkų teisės laikraščio leidimo. —

8. G a m t o s  s e k c i j a :
a. pabrėžia savo gamtos mokslo spaudos reikšmę ir ragina palaikyti 

žurnalą „Kosmos“. — b. Pritaria sumanymui paruošti ir išleisti Lietuvos 
atlasą ir prašo L. K. Mokslo Akademiją šiuo klausimu susirūpinti. — c. Su
važiavimas susirūpino apleista kraštotyros padėtimi mūsų mokykloje ir 
prašo L. K. Mokslo Akademiją įsteigti kraštotyros sekciją.1

9. Lietuvos Katalikų Universiteto reikalu:
Lietuvos Katalikų Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimas maty

damas, kad: a. yra gyvas reikalas visas katalikų mokslo pajėgas suburti 
į vieną gyvastingą mokslo židinį; b. aukštoji katalikų mokslo įstaiga turėtų 
ypatingą reikšmę lietuviškajai kultūrai, kuri augo ir tarpo Bažnyčios glo
bojama ir gyvo religingumo skatinama; c. vieninga ir didelė pasaulėžiūra, 
kokia yra katalikybė, yra reikalinga tikrojo mokslo pažangai, o pats moks-

1 Sutikdami su visais šiais rezoliucijose paminėtais darbais suvažiavimo daly
viai, žinoma, nemanė, kad juos turėtų nudirbti viena L. K. Mokslo Akademija ir tai 
trumpiausiu laiku (sakysime, iki sekančio suvažiavimo). Tai daugiau sąrašas tų 
darbų, kurie šiuo laiku yra itin svarbūs ir kurių realizavimas turėtų ypatingai rūpėti 
atitinkamų sričių specijalistams.
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us padėtų tą pasaulėžiūrą iškelti į aukštą sąmoningumą ir d. Lietuvos 
katalikai turi neatsilikti, bet prisidėti prie kitų kraštų daromų pastangų ir 
laimėjimų šioj srityj, nuoširdžiai sveikina Lietuvos Katalikų Universiteto 
idėją, kviečia visus prie šio kūrybinio žygio prisidėti ir iš jo vadovybės 
laukia, kiek galint, greitesnio tos idėjos visiško realizavimo. — Rezoliucija 
visais balsais priimama.

10. Atsižvelgdamas į nepaprastas Lietuvių Katalikų Mokslininkų darbo 
sąlygas, pirmasis L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimas kvie
čia visus katalikus mokslininkus bei mokslo mėgėjus prie didžiausio vie
ningumo ir širdingo solidarumo.

Pagaliau dar sudaromos atskirų sekcijų vadovybės. Teologų sekcijos 
vadovybę sudaro: Kan. Bl. Čėsnys, Doc. Venckus, Doc. D-ras Česaitis, prel.
V. Borisevičius (Telšiai) ir D-ras Padalskis (Vilkaviškis). — Filosofijos- 
pedagogikos sekcijos vadovybė: Dr. Kl. Ruginis, Pr. Montvydas ir kun. K. 
Žitkus. — Kalbininkų etc. vadovybė: D-ras A. Salys, D-ras J. Grinius, 
prof. Brenderis, mokyt. J. Ambrazevičius ir mokyt. J. Vosylius. — Socija
linių etc. mokslų vadovybė: Kun. M. Krupavičius, D-ras VI. Juodeika ir 
D-ras Gr. Valančius.

Baigdamas suvažiavimą prel. V. Borisevičius (Telšiai) dėkoja visiems 
suvažiavime dalyvavusiems, ypatingai J. E. Vyskupams ir Kauno Metropo
lijos Kun. Seminarijos Rektoriui, kuris malonėjo priglausti gražiose savo 
patalpose suvažiavimą.

Suvažiavimas baigiamas kun. Chomskio vedamo Metropolijos Kun. Se
minarijos choro didinga giesme ir Tautos himnu.

Dalyviai skirstosi patenkinti. Jie pasiryžę už dvejų metų, t. y., 1935 
metais, susirinkti ir pradėtąjį darbą varyti toliau, o iki to susivažiavimo 
uoliai atsiduoti mokslinei kūrybai.

4. Pabaiga

Korektūros klaidos:

Išspausdinta: Turi būti : 
pa-stangas 
tiki!

1 psl. pas-tangas 
132 psl. 1-oje eil. — kiti! 
273 psl. persilaužymas
286 psl. Jakštas 115
287 psl. Malakaukis 
287 psl. Nietzche
452 psl. antraštėje amižų 
498 psl. C1=FC

persilaužimas. 
Jakštas 155 
Malakauskis 
Nietzsche 
amžių. 
C1=2FC.


