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Baltos šmėklos budi,

Kiparisai liūdi.

— Kelk, mažute, nematytais 
Skrisime takeliais;
Baltais perlais nubarstytais 
Tolimais laukeliais.

Ten, kur saulės, skaisčios gėlės 
Žydrios upės šnera, 
Nėra galo jauny stelės, 
Taip šviesu ir gera.

Pasakingo nakties kelio
Jau priėjom galą.
Kaip tas sniegas ant takelio, 
Veidas bąla, bąla.

— Kur dukrelė, kur Tekliutė?
Šaukia motinėlė.
— Kas tam svečiui neprašytam 
Vartelius atkėlė?

Balto miesto bokštai spindi 
Naktužėlės glūdi, 
j žvaigždes įsižiūrėję, 
Kiparisai liūdi.

Neris.
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2 Petrukas ir Marytė
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Petrukas ir Marytė.
: ‘ *

(Iš prancūzų kalbos)
Žiema. Prie pečiaus sėdi bobutė savo dideliame krėsle, ant 

kelių pasidėjus nėrinį. Pas jos kojas, ant žemos kėdelės, Marytė 
atsidėjus siūlėją šluostuką. Prieš langą, papuręs, rašaliniais pirš
tais, Petrukas žiovauja ir murma, užsikvempęs ant savo knygų. 
Bet štai ima brėkšti vis labiau. Petrukas sako: „Nebematau nieko“. 
Jis rąžos ir staigiai smarkiai stumia kėdę, taip smarkiai, kad bo
butė rasit buvusi užsnūdusi, krustelėjo ir netyčiomis skaudžiai 
sušuko: Ai!

Petrukas nustebęs klausia savo storu balsu:
— Kas tamstai yra, bobute?
— Nieko. '
Ji pajudėjo. — Tai reumatizmas.
Vargšė bobutė! Daugelis vaikų Petruko amžiaus nėmaž ne

pastebėtų tokio mažmožio. Kai žmogus esi gražus aštuonmetis 
berniukas, taip toli nuo tavęs visi tie reumatizmai ir kitos senų 
moterų bėdos! Bet Petruko esama gero, esama kilniadvasio. Jis 
tai įrodys. Rankas į kišenes įsikišęs, jis sėdas priešais bobutę ir 
tvirtu balsu skelbia savo sumanymus. Kaip tik jis užaugs, jis 
pašauks visus garsiausius gydytojus ir lieps jiems pagydyti bo
butę. Jis užmokės jiems, kiek jie norės, bet jie turės pagydyti 
tučtuojau.

Jei ne, jis jiems parodys!
Bobutė dar mažumą susiraukusi, šypso ir dėkoja savo Pet

reliui. Bet užpakalyje, tarp savo opios nugaros ir krėslo, ji jau
čia kaž ką slenkant. Tai pogalvėlis, minkštas, kaip tik tokio di
dumo, kaip reikia. Padėjus savo darbą, Marytė tyliai paieškojo 
jo ir švelniai patraukė aukštyn, kaip matė taip dažnai darant 
mamą.

— Ačiū, širdele!
Nudžiugusi Marytė deda savo lūpeles prie raukšlėtos 

rankos.
— O, bobute, kaip tamstai šalta!
Žinoma! Petrukas gūščioja pečiais. Žinoma. Kiek kartų jis 

sakė. Tik vikriems žmonėms, kurie gali bėgioti ir šokinėti, tesą 
gera gyventi žiemą tokioje šalyje, kur sninga ir šąla. Bet tokiai 
vargšei bobutei, kur beveik neatsikelia nuo savo krėslo, tai visiš- 
kai niekai. Kaip tik jis užaugs, ji galės krauti savo skrynias. Jis 
apgyvendins ją puikių puikiausioje vilėje, kurią parinks Vidurže
mių pajūryje, kame nors ten, kame dangus visados mėlynas ir 
saulė spinduliuoja — Kanoje, Nicoje, ar kame nors. Tai nusp
ręstas dalykas. Be to — Petrukas trenkia kulniu į grindis — tai 
reikėjo padaryti seniai.

Belaukiant tos valandos, bobutei, ačiū Dievui, jau nebetiek 
šalta. Marytė užklojo jai nugarą su didele skepeta. Ir atsiklau-
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Petrukas ir Marytė 3
. . . ■ •

pus prie pečiaus, ji vargais negalais sužarstė žarijas ir nuodė
gulius, pridėjo pagalį, du gabalėliu anglių. Sviesi liepsna 
pašoko aukštyn. Bobutė tiesia savo baltas rankas, linksmai 
murmėdama. "" ■

— Kai Ernestina pareis, paprašysiu jos kruzelį arbatos. 
Ir tuomet bus man beveik tiek pat šilta, kaip Monakoje ar 
Mentorioje.

Bet Petrukas vėl piktai krato galvą. Bobutė perdaug gera. 
Argi Ernestina neprivalo būti namie? Kaip gi tad ji drįsta 
išeiti kaip tik tą valandą, kada jos reikia? Ir kasdien tas pats!

O, kai Petrukas bus ponu, taip nebebus. Jis turės aibę 
tarnų. Jis bus jiems labai geras ir labai teisingas ir mokės 
begalines algas. Bet jie turės vaikščioti išsitempę, jei ne—tuo
jau šalin. Ir kasdien, keturioms mušant, neš bobutei ant 
sidabro tacos arbatos, šokolados, saldžių pyragaičių, sausainių, 
tortų...

Šiandien bobutė neturės tiek skanumynų. Bet vis dėlto 
šiltai arbatai atsigerti ji nelauks Ernestinos pareinant, nes Pet
ruku i beaiškinant savo sumanymus, Marytė pastatė ant ugnies 
drumutį pilną vandens, o ant staliuko, šalia bobutės, švelniai 
vaikščiodama, kad kas nepavirstų, ji prirengė kruzelį, lėkštelę, 
cukrinę, ąsotėlį grietinės, drumuliuką ir dėžutę su arbatžolėmis.

Dieve padėk! Maloningu žvilgesiu Petrukas drąsjna ir 
skatina besiruošančią Šeimininkę. Kiekvienas turi mokėti būti 
mandagus, kaip kas gali. Bet ūmai jo antakiai ironiškai raukiąs: 
apie ką mąsto Marytė? Juk ji nepadavė šaukštelio! Marytė 
rausta iš gėdos ir nori eiti... Ne, ne, tegu ji rūpinas šiltu 
vandeniu, šaukštelio eis Petrukas pats, ar girdite gerai? jis 
pats atitaisys jos paklydimą. Majestotingas, pats savim džiaug
damasis, tvirtais žingsniais eina jis į valgomąjį, traukia stalčių, 
ieško ir grįžta pas bobutę.

3 — Štai.
Dabar per jį bobutė galės gerti arbatą. Bet jei jo nebūtų 

buvę, jai būtų reikėję - laukti. Bent kiek pasididžiuodamas, tačiau 
palankiai, Petrukas aiškina labai susidrovėjusiai Marytei, kaip 
reikia elgtis: jei nori ką nors dirbti, dirbk gerai... Ūmai, apsi
stojus jam atsikvėpti, bobutės balsas sako: — Maryte, būk gera, 
paieškok man šaukštelio ir atidėk į vietą tą šakutę, kuri man 
nereikalinga.

Ir balta ranka paduoda Marytei tą daiktą, kurį ponas Pet
rukas, perdaug skubėdamas, ką tik išėmė iš stalčiaus. , Jis tiesia 
ranką, lyg norėdamas jį paimti. Be* bobutė mandagiai krato 
galvą. Geriau tegu tai padaro Marytė. Ir ji priduria ramiu bal
su: — Tu, Petreli, duosi man kitą, auksinį, kai užaugsi.

A. Lichtenberger,
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4 Gabrielia Petkevičiūtė

Doc. kati. /. Tumas.

Bitė darbininkė, pareigų vergė.
Gabrielios Petkevičiūtės biografija,

jos 65" metu amžiaus ir 40 metą plunksnos darbo sukaktuvėms-

Šaltiniai. Apie Gabrielią Petkevičiūtę, vieną pačių pirmųjų mū
sų beletrisčių, žurnalistę, pedagogę ir žymiausią vi

suomenės veikėją — moterį, rodos, nėra dar nieko rašyta, net 
trumpai. Jos asmuo ir darbai, nelyginant, anglų konstitucija, ir 
neužrašyta tebėra gyva Lietuvos visuomenėje. ’Gal tik vieną 
kitą kartą mes aptinkame ją ilgėliau paminėtą; tai M. Biržiškos 5 
„Ogniwo’je“ ir Tetzner i o „Dainoje“. Daugiau nieko. Todėl visa, 
ką aš čia pasakysiu, bus pirmosios žinios. Aš jų atsidėjęs pa
rinkau mano vedamajam Humanitarinių Mokslų Fakulteto Ra
šliavos Muziejėliui. Tai vienatinis, bet tikras, žinių šaltinis, nes 
sudarytas iš pačios literatės lūpų arba iš jos korespondencijos, 
kuria ji mane pasitikėdama pagerbdavo.

Surinkęs visa tai, ką tik čia paduodu, o galima dar dau
giau surinkti, aš žemai savo širdyje nusilenkiau tam luo
šam, menkasveikaciam darbo milžinui ir teigiamai Lietuvos pa
jėgai.. O, kad mes taip suprastume savo pareigas visuomenei, 
kaip jas suprato — Gabrielia Petkevičiūtė!

►

■ ■ ■. • ■ *

Petkevičiau Gabrielia Petkevičiūtė, bajorė ir dvarininkė, yra 
gimusi Puziniškio dvarelyje 1861 m. kovo 18 d.

iš Jono Leono Petkevičiaus, gydytojo, ir Malvinos Chodakaus- 
kaitės iš Smilgių. Puziniškis už 17 kilometrų nuo Labos, tiek 
pat nuo Gustonių gelžkelio stočių, Smilgių parapijoje. Turi 105 
dešimtines (apie tiek pat ir ha) smėlynės, kur vešliai tedera 
pušynai.

Puziniškį Gabrielios senelis Felicijonas Petkevičius yra pir
kęs iš stambaus dvarininko Bialozoro. Pirkos girios galą, žmo
gių vadinamą „Gyvatyne“. Kodėl ta vieta imta vadinti Puzini
škiu; nėra žinios. Žmonės paskui pajuokdavo daktarą Petkevi
čių, jis dėl to savo dvariuką ėmęs pravardžiuoti „puziniškiu“, 
kad Povilas Puzinas, avantiūristas-ekonomistas, be galo daug 
pinigų jam suėdė: daug žuvo Puzino įsteigtame ir visokiomis 
aferomis pražlugintame Vaškų banke; pats Puzihas buvo taip 
išmokęs padirbti dr. Petkevičiaus parašą, jog šis nė nebemėgi
no jo išsiginti; bevelijo gera valia sumokėti geras sumas.

Ypatingas tai buvo anasai dvarininkas ir bajorų vadas p 
Puzinas: jis daug sutaupytų pinigų, dvarininkų ir šiaip jau ūki
ninkų, išaikvojo savavališkai, kaipo banko direktorius, ir už tai 
pateko į Sibiriją; tačiau reta kas meta jį akmeniu,_ nes jis turėjo 
daugybę kuogeriausių sumanymų, kuriuos kad būtų tesėjęs įvy
kinti, tikrai, būtų palaiminęs savo kraštą. Gaila, kad buvo ne
suvaldomai plačių užgaidų.
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Felicijonas Petkevičius buvo vedęs kaimietę Janulytę (Ja- 
nulevičiūtę) iš Rozalimo. Ar deMo—mezaltanso, dėl tos luomų 
nelygybės, ar kad Felicijonas buvo šiaip jau niekai, jo sūnus 
Jonas Leonas, Gabrielios tėvas, apie savo tėvelį niekados ne
kalbėdavo; nenorėdavo nė užsiminti jo.

Dr. J. L. Petkevičiui buvo dar dvi seserį. Karalina buvo 
nutekėjusi už Bonifaco Jokūbausko. Iš jų buvo anasai Krakė
se labai papulerus gydytojas Felicijonas Jokūbauskas, kuriam dr.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d

Gabrielia Petkevičiūtė
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

Petkevičius — dėdė padėjo mokslus išeiti, kurį jis laikė _rtimiau- 
siu ir mylimiausiu gimine; Felicijonas mokės su Gabrielia drau
ge, labai su ja sutiko ir paliko per visą savo amžių ištikimas 
jai ir jos „Žiburėliui*. Vadinas, niekados neprieštaravo, kaip 
kai kas kitas, jos darbams ir mielai šelpė jos sumanymus. An
tras jų sūnūs Stanislovas būtų buvęs taip pat gydytojas, bet 
bebaigdamas mokslus, išėjo iš galvos. Trečias sūnus Andrius, 
išėjęs Rygos politechniką, buvo paskui Pätrapilyje Vavelbergo 
banko vedėjas; jis tebėra gyvas, Lietuvoje, be užsiėmimo.
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6 Gabriel ia Petkevičiūtė

Antra dr. Petkevičiaus sesuo Regina, palikusi senmerge, 
nukaršo jo šeimoje. Ji pavaidino žymią neigiamą rolę Gab r le
lios ir kitų daktaro vaikų auklėjime. Apie ją kiek žemėliau.

Be Gabrielios daktarui Petkevičiui buvo dar penketas vaikų, 
išaugo tačiau ir žymias roles šeimynos gyvenime tepavaidino trys 
sūnūs: Ladislovas, Jonas ir Leonas. Ladislovas buvo išsigimėlis, darė 
tragingo gyvenimo pačiam sau ir visai! šeimai. Apie jį paskė- 
Jiau. Jonas buvo visų gabiausias. Bet išėjęs Technologijos In
stituto Chemijos skyrių, ėmės architektūros ir dvejus trejus metus 
inžinierium tepabuvęs, mirė, visų gailimas. Leonas pasirinko tėvo 
amatą, buvo gydytojas ir paveldėtojas tėvo per visą amžių lai
kytos poz ei jos Joniškėlio valstybinėje ligoninėje. Tiesa, ne iš 
karto sutiko būti ten popularaus tėvo pavaduotoju, nes nusimanė 
jo, kaip vien reikiant, neatstosiąs: p j jo visi kiti gydytojai bus 
netikę. Tai tarė:

— Tegul joniškeliečiai pirma pagyvena su kitais, tada ir aš 
būsiu geras.

Ir pradėjo daktarauti Krakėse, kur buvo tuo laiku pasimi
ręs jo kuzinas Felicijonas Jokūbaskas; paskui Pasvalyje. Ir tik 
dr. Andriejauskui iš Joniškėlio išsidanginus, paėmė čia vietą 
Karo metu buvo pabėgęs Į Rusiją. Sugrįžęs, užsikrėtė dėmė
tąja šiltine ir mirė.

Mokslo metai. Gabrielia Petkevičiūtė iki ketvertų metų augo 
Puziniškyje; metus prabuvo Čelkių kaime pas 

savo senelę Chodakauskienę, žmoną šventą tikrą demokratę, 
visų žmonių giriamą, puikiausiai gyvenančią su sodiečiais. Pa
skui jau visus jaunus savo metus pragyveno su tėvu Joniškė
lyje. Čia gi ir pirmąjį mokslą pradėjo eiti pas Lauryną Ivinskį. 
Apie jos santykius su tuo pirmuoju savo mokytoju skaityk mano 
Ivinskio paskaitoje, „Dirvos“ leidinyje. Su Ivinskiu Čia tas pat 
būdavo, kaip ir pas senelę Chodakauskienę: visi ją kalbina len
kiškai, ji visiems atsakinėja lietuviškai; tik kai kiti tai pakęsdavo, 
pedagogas Ivinskis gaudavo imtis tam tikrų priemonių jai pri
versti prie svetimų kalbų mokslo. Pagaliau lenkų kalba nė 'ne
buvo Petkevičiams svetima; ją vartojo griežtai visi iri ik pat 
numirštant. Tiek tik, kad ir lietuvių kalba Petkevičiams, dau- 
giaurippai su jais susigiminiavusiems Chodakauskiams ir dar 
kai kuriems mūsų bajorams, ypač Žemaičių bajorams, nebuvo 
abuoja ir vengtina, kaip didžiumai bajorų, persimetusių į sveti
mas kalbas ir nutraukusių visus ryšius su Lietuvos liaudimi.

Iš Joniškėlio mažametei „Ličiai“ (sutrumpinta iš: Gabri-elciai) 
teteko pusė metų prabūti svetur pas kitą senelę Chodakauskienę 
Pasvalio parapijoje, taip pat labai demokratingą bajorę. Motina 
nenoromis leido į ją savo dukrelę iš savo namų. Ji abejojo, 
begu būsią gerai tokią jauną atiduoti į svetimus namus? Ji, 
girdi, laiku paprasianti gyventi visuomenei, ne savo pačios na
mams, ne savo šeimynai. ( Tėvas tokių abejojimų neturėjo. Jis, 
vos tik baigęs medicinos mokslą Kievo universitete, drauge su
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Gabrielia Petkevičiūtė 7
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kitais dviem savo draugais: dr. Chmieiiausku ir dr. Mosevičium, 
buvo apsižadėjęs niekur iš Lietuvos nevažiuoti; jai tarnautų jos 
kultūrą kelti. Sulig anų revolucijų laikų (jie visi dalyvavo 1863 
metų insurekcijoje) visi trys laikėsi obalsio: „tas ne inteligentas, 
kurs netarnauja savo liaudžiai“.

Daktaro J. L. Petkevičiaus namai tad buvo perdėm demo- 
kratingi, nors bajoriški. Jis vienodai apsieidavo su grapu, kaip 
ir su sodiečiu; į jo namus atėję, visi lygiai sėdos už stalo 
greta kits kito. Jo namuose tarnai būdavo per visą savo am
žių ir tapdavo šeimynos nariais; griežčiausiai buvo saugoma, 
kad vaikai ponaičiai ne tik nenusidėtų tarnams, bet nė šiurkštaus 
žodžio jiems neištartų; tai atsitikus, be jokių apelacijų reikėdavo 
tuojau atsiprašyti ir ne vienais žodžiais: dar reikėdavo jiems 
ranką, o labiausiai prasikaltus, net koją pabučiuoti. „Prisilaižėm 
mes rankų ir kojų“, karčiai atsiviepdamas, paskui neskaniai vai
kystės laikus minėdavo brolis Leonas. Tėvas, supykęs ant vaikų 
už kurį netaip garbingą jų pasielgimą, teturėdavo vieną papeikimą: 
„Padarei, kaip tikras bajoras... Taip tebut padaręs bajoras“. Pa
augusiems jo vaikams, pagaliau, tai pradėjo nebepalikti; jie pro
testavo pries tokius tėvo išsireiškimus; girdi, jei bajorai tokie 
niekai, tai reikėjo valstiečiu užsirašyti. Nuo to laiko tėvas liovės 
bajorus postponavęs, kai buvo blogoje nuotaikoje.

Vaikų dienos Ličiai išėjo meiliai, jos buvo šviesios, nieko 
nesudrumstos; juo šviesesnės atmintyje, kad veikiai pakitėjo, 
greit pasibaigė, motinai mirus. Elcia našlaitė liko 8—9 metų. 
Tėvai čia tebuvo padarę vieną klaidą; būtent, patys būdami au
galoti ir stambios kūno sudėties, teturėdami tą vieną dukrelę, 
kiti visi vaikai buvo berniukai, norėjo ją išauklėti lepnią, smul
kią ir moteriškai liauną, silpnai ją maitino, tyčia pieną perdaug 
atskiesdami vandeniu, ir tokiomis pat kitomis priemonėmis. Vis
kas pasibaigė kaulų minkštėjimu: dvylikos metų, sveika, graži, 
energinga, gyviausio temperamento, kaip tikras berniukas, Elcia 
ėmė sirgti, jos nugarakaulis ėmė krypti ir visą stuomenį defor
muoti. Tėvas, nors gydytojas, nesiėmė jokių priemonių tam su
stabdyti, mechaniškai suvaržyti kūnelį. Rengės, rengės kur iš
vežti, kad kas kitas pagydytų, ir teprisirengė, kai Elcia buvo 
jau öabrielia, turėjo 3Ö metų. Dar ir tada Varšuvos medikai 
ėmės ją operacija pataisyti: kaulai , tebebuvo minkšti; bet Gabrie- 
liai tada nebebuvo laiko gaišti ir gydytis. Taip ir liko luoša 
kuprota, be sveikatos, o dėlto nudirbo per savo amžių daugiau 
darbų, neg visos kitos, turėdamos arklio sveikatą. Luošumas 
neleido jai ištekėti ir susidaryti savo šeimyną; taip ji ir liko su 
visais šeimyniniais savo palinkimais svetimų vaikų globėja ir 
auklėtoja. Visuomenė tuo tiek laimėjo, kiek nelaimi ir iš genijų.

Lauryną Ivinskį pakeitė Smagužauskių namai Linkuvos Pa
mūšyje. Čia buvo samdoma savoms dukterims guvernantė; prie 
jų buvo priimta ir Elcia Petkevičiūtė. Čia ją sutiko visai kitokia 
senbajoriška dvasia, žmonių atsilikusių, dar nepamiršusių bau
džiavos. Viena Smagužauskaitė, paskui Puzinienė, sakydavo, tai
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tik kunigų, kurie patys iš chlopų, esąs prasimanymas, jog visai 
žmonijai buvęs tas vienas protėvis Adomas; ne, chlopų protėvis 
turėjęs būti vienas, o šlėktų kitas. Kaip mokėjo, taip vaikai savo 
tėvų dvasią formulavo. Kitaip išauklėtai Elciai tai buvo nepa
kenčiama ir savo draugei, Adomo bajoro šalininkei, už tai vieną 
kartą kirto per veidą.

Elcia buvo labai jautri, net gerokai nervinga, kad ir ber
niokiškai siausta. Sapnuoja ji vieną sykį vabalus. Jie visus su
kandžiojo sugilo, tik vienos mamos ne; tačiau jos tėvelis pasakė 
viena motina terūksiant', kiti visi pagysią. Taip ir butą. Motina, 
kuri visados asistuodavo savo vyrui gydytojui, kai tas slaugė 
ligonis, užsikrėtė dėmėtąja šiltine ir mirė. Ilgai ilgai slėpė tai 
nuo Elcios Pamūšyje. Ką būt ir pridėję: per pavasario potvinį 
iš Smagužauskų nebuvo galima pasiekti Joniškėlio. Elcia tačiau 
ir nepasakyta jautė atsitikus nelaimę ir motinai, ne kam kitam; 
visą laiką buvo liūdna, vietos sau nerasdama. Mirštanti mama 
gavo neesamąją savo dukrelę palaiminti bent savo žiedeliu, ku
riame bavo išgraviruotas Čenstakaviškės Dievo Motinos pavei
ksle! s. Sis brangus paminklas buvo išlikęs iki pat šio didžiojo 
karo ir tik dabar dingo.

Tėvai Petkevičiai buvo senovės bajorai, .patriarchalus; reli
ginga motina, mirdama, kitaip nemokėjo laiminti, kaip dievotai, 
dideliu pasitikėjimu Apveizda. Ji buvo gerai išauklėta; Vilniuje 
buvo išėjusi gerą mokyklą. Tėvas, atiduodamas Elciai motinos 
žiedą, tarė iškilmingai: „Dabar tu būsi penketui savo brolių mo
tina“. Paskutiniajam broliukui tebuvo pusė metų, o antrajai „mo
tinai“ — devinti ar dešimti metai. Iš tikrųjų gi mirusią motiną 
ėmė pavaduoti teta Regina, geros širdies, labai dievota pana, 
bet senmergė ir labai kvaila. Tėvo niekados nesimatė namie. Jei 
teta gerame upe, vaikai laiku bus pašerti; jei ko papyksta, išeina 
sau į bažnyčią, ir daryk ką darąs. Gyvenimas pasidarė visai 
nebepakenčiamas. Į Petkevičių namus teta Regina įnešė dar vieną 
nebūtą ten dalyką. Ji mėgo kalbėti religijos temomis ir vis apie 
tą patį: kas nekatalikas, tas visai ne žmogus, gyvas skiriamas 
j pragarą. Šios labai perdėto katalikiško uolumo paraiškos tik 
kompromitavo vaikų akyse tradicinę, visados gerbtą pakančią 
katalikybę ir davė visai nepageidaujamų rezultatų. Regina ne tik 
neuždegė auklėjamųjų vaikų religiniu uolumu, bet nė nepalaikė 
juose tradicinio religingumo; greičiau atvėsino. I

Otto Dowiatt. Vaikams ėmus augti, daktaras Petkevičius pa- 
samdė jiems atskirą guvernerių, išėjusį rusų 

gimnaziją Šiauliuose, Otoną Daujotą (Otto Dowiatt). Tai bu
vo labai geras mokytojas, bet gyvenimo nevykėlis, nekokios 
doros žrnogus. Jis gerdavo degtinę per pačias pamokas, o še
štadieniais ir savo mokiniams duodavo patraukti; tačiau tik tiems 
berniokams, kurie per savaitę gerai mokės. Elciai gi duodavo 
saldainių. Jis buvo, liberalas, netikįs, pirmeiviškų pažiūrų, tai nuo
lat ir baisiausiai kirsdavosi su teta Regina. Be to, senas kava-
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lierius, o visados su pretensijomis prie panų. Gabiesiems geras 
o nepaspėjantiems žiaurus mušeika ir keikūnas. Mušės kumšti
mis, šaukė: „Tau arkliai ganyti, ne mokytis“, o pasiskųsti nebu
vo galima, nes reikėjo laikytis principo:

Chočby cię smolono w smole,
Nieopowiadaj nigdy, co się dzieje w szkole“.
Na, vaikai tylėjo, bijodami jo žiaurumo arba kaipoko pa

rašu: Rex asinorum. Regina asinorum. Dr. Jokūbauskas, pus
brolis, kurs drauge mokės pas Daujotą, ir tapęs gydytoju, negalė
davo ramiai, dantimi negrikštelėjęs, atminti to nelemto mokytojo.

Svavalinga, gyva Elcia mokėdavo ir jam įkyrėti, kaip tik 
padarydama priešingai jo reikalavimui. Kartais net sugėdindama.

Puziniškio rūmai.

V

Daujoto mokslo rezultatai vis dėlto buvo geri. Felicijoną 
Jokūbauską, jau 16 metų, prirengė į ketvirtą klasę, ir jis įstojo 
į Šiaulių gimnaziją. O tą patį mokslą Elcia išėjo, tebūdama vie
nuolikos metų. Vargšui Felicijonui sunku buvo suskubti su El
cia, nors buvo be galo darbštus, ramus, lytus ir geras vaikinas 
ir mokslo draugas; jis buvo sunkios galvos. Elcia iš Daujoto 
gerai išmoko rusiškai ir matematikes; tai jai buvo labai nau
dinga netikusiose šiais atžvilgiais vokiečių mokyklose; tai duo
davo jai pirmenybės. Vienas mokytojas sakydavo: „Nieko taip 
man negaila, kaip kad tu ne berniukas“. v

Lietuviškieji tautiški palinkimai šiuo tarpu sustiprėjo. Iš 
inteligentingų ir lietuviškai patriotingų dviejų savo bobučių 
Chodakauskienių, kurios, nors lenkų kultūros buvo, tačiau buvo
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ir griežtai^hifeišos“, Elcia buvo išmokusi daug patriotinių eilių’ 
kaip va:

„Ksiąžę Witold neproznowal na litewskim Ironie:
Pierš do boju zahartowai, a do miecza dionie“.

Ir kitokių tokių, o vienos bobutės seselė Naramauskaitė, 
vienuolė, mokydama Eleią melstis, susakydavo visas Lietuvos 
garsenybes ir liepdavo prašyti Dievą, kad ir jai pavelytų būti 
tokia garsia.

Tautybės klausimus tad iškeldavo vaikai ir Daujotui. Len
kybės ir lietuvybės klausimus jis šitaip skyrė: kieno pavardė turi 
galūnę — wicz, tai neabejotinai ir iš senų senovės — lietuvis, o 
kieno ski, tas neabejotinas — lenkas. Sulig tos formulos Petke- 
viciai turėjo būti lietuviai, o jų broliai Jokūbauskai — lenkai. Bet 
praktikoje, žinoma, tų skirtumų nebuvo ir „lenkas“ brolis Joku- 
bauskas neturėjo kuo didžiuotis prieš savo brolius „lietuviukus“.

Kaimynai. Petkevičiuose, kaip jau sakėme, nebuvo jaučiama 
nė luomų skirtumo. Ir ne tik Petkevičiuose: visoje 

Joniškėlio apylinkėje visi gyveno išvien: kunigai dvarininkai, 
sodiečiai ir laisvųjų profesijų inteligentai. Pavyzdžiui, žydams 
tebeturint svaigalų „otkupą“, tebelaikant jiems karčiamas, daž
nai reikdavo licituoti nusigėrusieji valstiečiai. Tai kun. Vaitke
vičius, Joniškėlio klebonas, daktaras Petkevičius, ligoninės virši
ninkas ir sanitarijos dabotojas, dvarininkas Karpis, jų mecenatas, 
drauge nuvažiuodavo, viską supirkdavo, sumokėdavo nusigė
rusio skolą ir atiduodavo šeimininkui atgal, kad pamažu išsimo
kėtų ir savo vaikų nepaleistų ubagais. Ištiko kaime ugnis, ši 
kompanija vėl visa ten. Daktaras vieną sykį net gerokai apde
gė, begelbėdamas.

Ta kompanija buvo tiesiog savo pareigų pedantai.. Reikia, 
sakysime, Elciai išvažiuoti į Mintaują po Kalėdų atostogų, o čia 
30° R. šalčio. Na, kaip čia veši tokiuo oru vaiką? O nevežti 
negali — pasivėluos. Štai, pats klebonas Vaitkevičius atvažiuoja, 
įsidėjęs į roges dvejas duknas (patalines); įkiša tarp jų mergytę 
ir pats veža penkias mylias, pakeliui vis klausdamas: „Elcia, ar 
dar gyva?u Vaitkevičiaus tradicijas taip pat gerai laikė jo vieti
ninkai: žinomas pamokslininkas ir rašytojas j) kun. Antanas Bort- 
kevičius ir Rimkevičius. Tad Gabrielia Petkevičiūtė, nors pro- 
gresistė, liaudininke demokratė ar dar kairiau, ir dabar nesupran
tanti dabartinės luomų nesantaikos ir jų keršto dvasios. Itin 
geri santykiai buvo su valstiečiais Bizauskais; ypač draugavo 
su jais brolis inžinierius.

Žr. ,,Pamokslai ąpie šv. Sakramentus“. Kaštais kun. A. J. Kaminsko 
Shenandoah Pa, 1901 m. 138 p. su Vaižganto prakalba. Kiti rankraščiai L. M. 
Dr. knygyne; aš juos ten esu palikęs.
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Pas Sakenaites. Trys baronesės Sakenaitės, tokios pat da
vatkos, kaip teta Regina, tik liuterių tikėji

mo, laikė mergiotėms bendrabuti, vienai Sakenaifei vedant mer
giotėms mokyklą, vadinamą „Dorothea-Töchterschule0. Ben
drabutyje režimas buvo smarkesnis, neg vienuolyne. Keltis rei
kėjo 6 valandą, 5, net 4 ryto. Valgis buvo ir menkas ir ne- 
apstus sulig principo: „Ein voller Magen studiert nicht gern“, 
pienus venter non studet libenter. Pasivaikščioti visai neleis
davo; girdi, kai išaugsite, pasivaikščiosite. Po pamokų klasėje 
būdavo po 2 —3 pamokas privačiai: muzikos, prancūzų, an
glų kalbų virš programos. Visos mergiotės iš to bendrabu
čio išlakstė. Beliko viena pati Elcia ir kantriai išbuvo ištisus 
trejus metus. Ji prisirišo prie Sakenaičių, nors su jomis teši- 
matydavo per pamokas ir pietų metu ir tai patirdama visokių 
nemalonumų, kaip va: radus krėslus užimtus senmergių favoritų 
šunaičių ir kačių, nevalia buvo jų nuvaryti, reikėjo kito krėslo 
pasiieškoti ir kitur atsisėsti. Buvo čia ir gerumų. Čia Elcia 
gražiai išmoko vokiečių kalbos ir istorijos. Bet tai neatsvėrė 
blogumų. Elcios sveikatai čia buvo duotas paskutinis smūgis: 
ji čia dar labiau susilpnėjo,-čia prasidėjo nugarkaulio krypimas.

Daujoto laisvamanybę Sakenaitės čia tik patvirtino. Jos 
buvo Liuterio laikų fanatikės, nėkiek nepažengusios, nėkieno 
neapmalšintos. Liuterio išsipravardžiavimą, būk Romos Papa 
esąs patsai įsikūnijęs velnias, jos laikė dogmatu ir skelbė dį- 
džiausį nepakentimą katalikų tikėjimo. Griežtai, kaip teta Regi
na. O knygų čia nebuvo leista skaityti, nes tai laiko esąs gai
štas ir atitraukimas nuo privalomojo darbo, nuo pamokų kalimo 
iš vadovėlių. Ir Elcia savo vadovėlius skaitė ir skaitė, vis išpra- 
džios. Na gi, ir mokėjo juos atmintinai, buvo pirmoji visų tar
pe ir kėlė didelio pavydo.

Elciai sustabdyti mergaitės latvaitės, kurios dėjos taip pat 
baronaitėmis, na, ir tikrosios baronaitės, štai, ką buvo prasima
niusios. Jos įkalbėjo direktrisei, kad sargaluojančią ir iš viso sil
pnos sveikatos Elcįą priverstų laiku eiti gulti.1 Mokykloje buvo 
kalimo sistema; tam reikėjo daug laiko. Visos mokinės laisvai 
įkaldavo“ iki 12 valandos nakties, o Elciai liepdavo gultiOVs v. 
Čia neapsakomai užgavo ir savimylę ir garbės godžią Elcios 
širdį. Ji nusimanė negalėsianti viską perskaityti, tad ir žinoti, ir 
liksiant užpakalyje, ne priešakyje, kaip ligi šiol. Tad pergudravo 
drauges. Liepiama gulti, gulo, bet kad perlabai neįmigtų, į pašo
nes pasidėdavo po pliauskę. Iki kitos draugės suguls ir sumigs, 
Elcia jau bus numigusi ir galės nematoma keltis, išbėgti iš to 
kambario ir mokytis. Ir buvo gi'negudrioms draugėms dyvų, 
kad trukdoma draugė ir neskaičius, geriau už jas moka.

Sakenaičių mokykla buvo poniška, jos, nors proletarės, buvo 
aristokratės, sustingusios savo formalumuose, kaip Aigipto mu
mijos. Viena buvo įsimylėjusi savo mokyklos mokytoją, bet be
velijo likti senmergė, neg ištekėti už žmogaus, kurs—„buer- 
gerlich“. į galą devynioliktojo amžiaus Kuršo miestuose tebesi-
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laikė viduramžių žmonės, lygiai vokiečiai, lygiai mūsų krašto 
bajorai. Tai ir aš pats gavau patirti, kai gale 1893 metų Min
taujoje apsigyvenau.

Viskas čia buvo atgalainiška. Net gydymas. Sakenaitės vi
sas savo auklėtines ir nuo visų ligų vienodai gydė kažin kokiu 
kurį laiką populariu būdu —bonšatyravimu, „bonšatir, bonša- 
tyren“. Nežinia, ką reiškia šitas žodis ir iš kurios kalbos buvo 
atklydęs. O buvo tai instrumentas, kaip ir pastačius taures odai 
sukapoti. Tik jis odą badė be taurių, ne kapojo. Ligi tik gal
vai ar pilvui suskaudėjus, Sakenaitės tuoj „bonšatyravo“ pečius 
ir sprandą ir subadžius patepdavo vėl universališku „Lebensoel“. 
Daktaras Petkevičius, tai patyręs, griežtai užprotestavo prieš tokį 
žiniuonišką gydymą ir įsakė, susirgus Elciai, šauktis daktaro. Sa
kenaitės paklausė, bet pašaukdavo — homeopatą.

Išėjusi Dorotheaschulę, Gabrielia, vos tik 15 metų, išlaikė 
kvotimus ir gavo teisę mokytojauti Kuršo liaudies mokyklose. Ji 
daug išmoko tada, kada kitos draugės išbėgiojo iš to nelemto 
bendrabučio ir ji viena bepaliko tuščiame kambaryje su pelėmis 
ir, žiurkėmis gyventi. Knygos buvo jos vienatinės draugės.

’ *■ '

Höhere Schule. Mokytojos teisėmis nesinaudodama, Gabrie
lia įstojo į aukštesnę mergaičių mokyklą, va; 

dinamą „Höhere Trinitatis Töchterschule“. Čia ji pasirodė begalo 
mokyta, geriausia mokinė; kur tau: mokytoja! Mokykla tai buvo 
demokratiška. Ją Gabrielia pasirinko, nors draugės latvaitės spėjo 
ją pasirinksiant ponišką Otto mokyklą. Patyrusios, kokiame ne
žmoniškame Sakenaičių bendrabutyje Gabrielia gyvena, draugės 
varu perkėlė ją į bendrabutį prie Trinitatisschule. Ilgai Gabrielia 
verkė savo baronaičių; net jai buvo siūloma atgal sugrįžti Vis dėl 
to nebegrįžo, nes čia gyvenimą rado visai žmonišką.

Pasirenkant mokslo kelius, tėvas Petkevičius nepavaidino 
jokios rolės. Jis sakydavo: „Duodu jums pinigų, o rūpintis tuo, 
kokie jūs būsite žmonės, neturiu laiko—patys manykitės“. Jis tik 
velijo, kad jo vaikai būtų geri žmonės. Tėvui mirus, rasta ypa
tinga jo »korespondencija“ su nabašninke žmona. Pasiilgęs jos, 
raštu kalbėdavos su ja, lyg rašydamas jai laišką į dangų ar be
vieliu telegrafu siųsdamas jai savo pageidavimus. Tarp kita,ko 
ten buvo parašyta: „Pros Boga, moj Äniele, by nasze dzieci 
wyrosly na chwalę Bogu, napožytek ludziom.“ Tai bendroji gy
venimo programa šito doro mistiko ir drauge realisto.

Aukštoji Trinitatisschule turėjo kelias klases. O „prima“, 
vadinas, paskutinioji, buvo dvejų metų kurso. Penktuoju semestru 
reikėjo kvotimai laikyti vyrų gimnazijoje, kas norėjo gauti »ma 
tūrątt, liudijimą išeitos pilnos gimnazijos, duodantį teisės stoti į 
aukštąją mokyklą, į universitetą. Šioje mokykloje buvimas tai 
šviesiausios Gabrielios dienos, daug gerų žmonių, gerų, išmin
tingų draugių, gerų knygų, gerų mokytojų. Na, buvo ir silpnų 
mokytojų, o silpniausis — tai pačios direktrisės vyras matemati
kas. Gabrielia buvo gera matematikė. Ir visi Petkevičiąi pasižy-
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medavo matematiškaisiais gabumais ir piešimu. Direktorius Kul- 
bergas sakydavo: „Kad nors vieną vaiką turėčiau tokį, kaip 
Gabrielia“. Su nevykėliu matematiku ji tad gaudavo nuolat susi
kirsti; kai girdėdavo kuriuos absurdus, gaudavo su tais nesutikti. 
Mokytojui Gabrielia buvo lyg rakštis, ir jis primygtinai įkalbi
nėdavo jai, kad ji, negaišdama laiko, kol išeis visą kursą, jau 
dabar laikytų matūros kvotimus, nes esanti pilnai pasirengus. 
Norėjo greičiau ja nusikratyti. Bet tėvas Petkevičius griežtai buvo 
pasakęs, nesukakus 18 metų, niekur neišleisiąs aukščiau moky
tis. Tai nebuvo kur skubytis. Gabrielia išklausė visų semestrų ir 
tik tada laikė matūros kvotimus. Tų kvotimų mergaitės neapsa
komai bijojo. Tai iš 60 mokinių telaikė 4. Gabrielia tuos kvoti
mus išlaikė 1878 metais,
Pradžia gyvenimo. Buvo benorinti stoti į matematikos fakul

tetą ir tėvas buvo jau besutinkąs. Bet 
pasimaišė tėvo draugas dr. Kliukauskas, Kauno kunigų semina
rijos paskui gydytojas, žmogus siauras buvęs universitete, nepa- 
gudrėjęs ir gyvenime. Jis tad iškalbingai įrodė draugui Petke
vičiui, kad jo duktė „niech siedzi w domu“. Na, ir atsisėdo 
Joniškėlyje savo tėvo gydytojo ir ligoninės vedėjo padėjėja, 
pasitenkindama gautuoju mokslu, pradėjus — gyventi.

Bene per 1885 metus Deltuvoje, Tiškevičiaus dvare Ukmer
gės apskrityje, veikė bitininkavimo ir sodininkavimo kursai. Juos 
vedė daržininkavimo mokyklą Varšuvoje išėjusi Maculevičiūtė. 
Žinomosios lenkų rašytojos Ožeškienė ir Konopnickienė buvo 
pateikusios „ziemiankoms“ pakvietimą, kad jos imtų šioje ūkio 
šakoje dirbti. Gabrieliai namie nerimstant, vis veržiantis į 
universitetą, tėvas pakišo jai anąjį atsišaukimą, sakydamas, tokį 
„universitetą“ tesutinkąs jai duoti, ne kitokį. Ir Gabrielia noro
mis nenoromis turėjo imtis tų amatų. Pasimokiusi Deltuvoje 
pusę metų, pati parašė bičių knygelę. Tai buvo pirmas jos lietuviškas 
raštas, deja, kažin kur dingęs. Taigi šie 1885 m. G. P. biogra
fijoje yra minėtini, kaip pradžia jos literatūros veikimo ir Bitės 
slapivardės vartojimo. Dabar mes taip ją ir vadinsime, nes ir 
ta slapyvardė itin reikšminga: Gabrielė Petkevičiūtė per visą 
savo amžių buvo — Bitė-darbininkė, savo pareigų vergė.

Religija. Tetos Reginos religinius absurdus Gabrielia mokėjo 
įvertinti; jautė, jog jos fanatizme nėra „ tiesos ir jos 

neapykantos religija nėra verta pagarbos ir sekimo. Tai pilnai 
pritardavo Daujotui mokytojui, kurs visa tai pačiai dievobairnin- 
gajai bedievei stačiai į akis rėžė ir iš jos tyčiojosi. Sakenaitės 
pabaigė savo įtaka dildyti visa tai, kas buvo jai iš svetimų 
žmonių į širdį ir protą įkritę. Kad būtų pagyvenusi giliai ir pro
tingai religinga motina, ji, be abejo, būtų kitaip išauklėjusi viena
tinę savo dukrelę, kuri taip natūraliai tampa savo motinos drauge.

Tais keliariopais veiksniais gauname išaiškinti faktą, jog 
Gabrielia, nors kitų knygų negaudavo pasiskaityti pas Sakenai- 
tes, kuone vaikas, ar ne 12 me tų būdama, jau gavo pasiskai-
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tyti David Strauss’o „Der alte und der neue Glaube“ ir pati tapo 
skeptike. Ir ji, perėjusi į aukštesnę mokyklą, atsisakė lankyti 
Katalikų bažnyčią ir katalikų kapeliono Danieliaus Rimkevičiaus 
pamokas. Kilo skandalas, pasipiktinimas; norėta ji iš mokyklos 
pavaryti, bet nepavaryta, Ir gerai atsitiko. Čia Gabrięlia gavo 
susidurti su kitu mokyklų kapelionu kun. Jaselskiu, paskui kle
bonavusiu ir mirusiu Siesikuose. Jo būta šviesaus kunigo ir 
ne tiek gal tolerantingo, kiek išmintingo. Jis matė, jog tikėjimo 
varu—neįyarysi tam, kurs priešinasi; nevertė tad Gabrielios, kad 
lankytų būtinai katalikų tikėjimo dėstytoją: vaikščiok saujliu- 
terių evangelikų tikėjimo dėstytoją; nevertė, kad lankytų būtinai 
katalikų bažnyčią: vaikščiok sau į kirchą. Gabrięlia taip ir darė. 
Tačiau nieko geresnio neaptiko pas protestantus ir sugrįžo į 
Jaselskį. Nuo jo nesislėpė su jokiais abejojimais^ jam sakės vi
sus priekaištus; galų gale, mokyklą apleido, dar būdama katalikė.

Gabrielios tėvas katalikas, bet ir liberalas progresistas, bu
vo šalininkas naujalenkių. Jis laikė bedieviškąjį „Przegląd Tygo- 
dniowy“, kurį kun. Bajoriūnavičius atvirai iš sakyklos keikdavo. 
Gabrięlia, žinoma, pritarė tėvui, ne kunigui ir nė nemanė jo už 
tai skandinti pragare. Ir iš viso jai išganymo dalykas nebuvo 
toks lengvas išspręsti. Ji daug lankė ligonių ir mirštančių. 
Vieni mirė religingai, didele viltimi, kiti nieko negalvodami apie 
busimąjį gyvenimą. Ir jai rodės negalima skandinti žmonių, 
kuriems neteko gauti pakankamų instrukcijų ir šviesos.

Lesingo „Natan der Weise“ ir pačios patyrimai išdirbo Ga- 
brielioje praktikos religiją: ta religija bus geriausi, kuri labiau 
sugeba išmokyti, kaip žmonės, ypač liaudis, mylėti ir pati myli. 
Toje meilėje turi reikštis Dievo dvasia; būtent, spaudžiamasis 
pirmon galvon atstovauja — Dievą. Gailestingumo darbams ir 
paskyrė visą savo amžių, nesvarstydama, kuri konfesija „geres
nė“. Konfesijos jai tapo bereikšmės. „Dievas yr, tai nėra abe
jojimo. Dabar dar sakos Gab. Pet: Jo galybė reiškiasi; bet aš 
jos nesuprantu ir precizuoti nesugebu. Ir Jo Apveizda reiškiasi 
tikslume; tai aš daug kartų esu prityrusi. Tai ir be konfesijų, 
rodos, galima Jo valia vykinti“.

Petkevičių visa šeimyna susidarė iš vienų vyriškų. O jie, 
žinai, ne davatkos. Vis dėlto tėvo kabinete ar gulimajame ka
bėjo krucifiksas; jį vėžio jos, kitur iškildamas. Brolis Jonas, in
žinierius, mirdamas, atsikvietė kunigą ir buvo aprūpintas sakra
mentais. T^vas taip pat. Tiesa, jis lyg nelabai tuo rūpinosi; 
bet kai jam draugas gydytojas priminė, jog tautos tradicijomis 
gyvenus, per visą amžių veikus j liaudį vien teigiamai, kaipgi 
būtų, kad savo mirtimi imtų ir paveiktų — neigiamai? Tėvas 
nusilenkė tradicijai ir paprašė sakramentų.

Tėvas ir išpažinties eidavo kas velykinė. Vieną sykį kvie
čiasi ir Gabrielią važiuoti išpažinties ir labai nustebo, kai ta pa
sisakė jau seniai nebeinanti.

— O aš tą pareigą atlikdavau, be ko kito, kad tavęs nepa
piktinčiau... (Bus daugiau)
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Kilkime, kilkim paukščiais galingais, 
Skriskim galingais arais.
Drąsiai aukštybėn vėjais audringais, 
Drąsiai audrų sukūriais!

Drąsiai tik drąsiai, it gulbės baltos, 
Sparną įrėmę sparnan,
Skriskim padangėmis skaisčios nekaltos, 
Skriskime saulės kraštan!

Balta krūtinė nušvies mums kelią,
Debesį plėšys sparnai, , 
AukšČiausis Tėvas stiprins mūs valią 
Skriskime, skriskim skubiai!

1926. I. 14. /. Drungaitė.

loj

Naujus Metus sutinkant.
Suskambėjo, tylią visumą perskrosdami, amžinybei gandą 

paduodami, laukiančias širdis suvirpindami, varpai. Išmušo dvylika 
vienodų, galingų valandų — ir sujudino visą pasaulį.

Senieji Metai tyliai, paslaptingai, savo sunkios naštos sle
giami nuslinko, nudardėjo, kad amžinai nebegrįštų nebeišplauktų 
iš praeities jūrės. Krito amžinybės bedugnėn, nusinešdami ten 
mūsų buvusius vargus skriaudas, laimes ir nelaimes. O, kodėl 
jie nenusineša drauge ir miglotų niūrių atsiminimų!...

Nutilo varpai. Ir tu, sesule, dar vis tyli, o tavo širdyje 
irgi lyg kaž kas sunkaus nuslinko... Tau lengva. Štai tu tarsi atsi
skyrusi nuo savo būtybės, praregi sielos paslaptis matančiomis 
akimis. O ką gi tu matai!?.. Tarsi ką sapnavai, ką tyliai tarpe šla
mančių g^jų godojai — įvyko ir visas pasaulis dėl tavęs prašvito. 
Stovi tu, tarsi ant bedugnės kranto, o joj dar aidi paskutinieji 
Senųjų Metų aidesiai. Ant bedugnės kranto regi ant karsto 
taurę karčių ašarų padėtų. Ir vos tik suskambėjo paskutinis Se
nųjų Metų skambesys «r— nudardėjo pražuvo ir taurė su karstu. 
Pražuvo... o su jais, tarsi, pranykai ir tu. O ne. Tik tu pavirtai 
klausa, pavirtai dėmesiu, paslaptingu lūkesčiu... Tu virtai visu tuo, 
kas nori trokšta, pamatyti, pradengti uždangą, slepiančią mūsų 
ateities kelius. — Štai švinta, rausta lyg padangė aušružės glė
byje, — tai tavo skaisčių vilčių nupinta ateitis... Sušvito, sužibo 
dvi giedrios, skaisčios saulės ir... slenka artyn, vis artyn. Tu ma- 
tėi tik valandėlę tas saules — o daug, kiek daug tau jos pasakė.
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Žiuri - tai angelas. Jis ištiesė rankas, jis duoda tau kažin ką’ 
„Tai yra tavo svajonės, tai yra tavo pareiga, tai yra tavo^tikslas!..“ 
— parodė angelas, ir vėl jo jaukų žvilgį pagavo tavo žvilgesys. 
O ką jis tau pasakė!...

Dabar nebesulaikys tavęs gyvenimas nė likimas. Dabar tu 
vėl drąsi, nes angelas tau sakė — „gausi!“ — Ir taip mes ti
kime savo skaisčia laimuže.

Naujieji Metai, o būkit palaiminti! Visi jaunieji su pasiti
kėjimu, ir viltimi , jus pasitinka. Ir lengva jiems širdyje, nes Se
nieji Metai jų širdgėlas pagauna... Jie tiki jumyse savo dalią pras
kaidrinsią. O, neapvilkite!...

— | naują gyvenimą, draugužės, su. Naujais Metais, nauja 
viltimi!...

1926. I. L Svyrūnė.

Moterų judėjimas.
Šiuo rašiniu noriu pabrėžti du svarbiu iš moterų judėjimo 

dalyku, fiksuoti moterų judėjimo pradžią istoriniai ir išsiaiškinti 
pagrindinius motyvus, dėl ko moterų judėjimas yra kilęs, kokie 
veiksniai nustatė jo plėtimosi kryptį.

Pradedant kalbėti apie šiuos klausimus tenka pasiaiškinti, 
kas tai yra iš tikrųjų moterų judėjimas? Ar tat nuo amžių ek- 
zistuojąs dalykas, ar modernųjų laikų padaras? Dauguma isto
rikų ir šiaip mokslo žmonių, ar tai norėdami dalyką sušvelninti, 
ar jam kitos prasmės suteikti, mėgsta manyti, kad tai esąs se- 

» nas dalykas, kaip pats pasaulis. Panašus tikrinimas, žinoma, nė
ra niekų pagrįstas. Jei pirmykščiais laikais, viduramžyj ir vėliau, 
randame kiek giliau apsišvietusių, moksle atsižymėjusių ir net 
visuomenės darbe dalyvaujančių moterų, pav., darbininkų cechuos, 
labdarybės srityj ir panašiai, tad viena, yra tai tik atskiros vie
nutės ir, antra, įeita ar kita moteris išeidama už savo privataus 
gyvenimo sienų ėmėsi ar tai visuomenės, ar tai mokslo darbo, 
jos tai darė skatinamos savo asmens palinkimų mažai teturėda- 
mos galvoje moterų visumą. Gal kai kurios iš jų,_ istorijai 
nežinomos vienutės, ir yra moterų judėjimo pirmtakūnės, kas 
istorijos išsivystyme yra normalu ir būtina, bet tai dar nereiškia, 
kad pats judėjimas jau amžiais būtų ekzistavęs. Be to, moterų 
judėjimu dažnai laikoma moterų vienuolynų sritis. Bet ar ga
lima moterų vienuolynus moterų judėjimu apskritai pavadinti? 
Juk tai yra tik viena viso vienuolynų organizmo dalis. Pagalios 
moterų vienuolių ir modernųjų moterų tikslai yra ne tik skirtingi, 
vieni kitiems tolimi, bet tiesiog priešingi.

Tad kyla klausimas, kas yra iš tikrųjų moterų judėjimas? 
Moterų judėjimas, mano nuomone, yra 19 šimtmečio socialių
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sąlygų pagimdytas, visai naujas istorijos reiškinys. Jo tikslas 
suteikti moteriai morales, socialės ir politinės laisvės, ją lygiu 
visuomenės nariu padaryti, suteikti moteriai galimybės savisto
viai apsirūpinti ekonominiu atžvilgiu, jei ją prie to verčia jos 
asmeninio gyvenimo aplinkybės. Ir su Sertillanges pasakius *) — 
Moterų judėjimas moraliu atžvilgiu, kur kas aukščiau stovi, 
negu mūsų laikų proletariato judėjimas, kurio motyvai yra daž
nai materijalizmas ir egojizmas. Moteris gi kovoja išeidama iš 
jos visuomeninių pareigų atlikimo reikalo, remdamosi žmogaus 
kaipo tokio teise. Štai keli pagrindiniai bruožai, kuriais trumpai 
galima charakterizuoti šių dienų moterų judėjimą ir jo tikslus, 
kurie daro tą judėjimą savaimingu ir visai nauju visuomeninio 
gyvenimo reiškiniu.

* " , B - . ■ ■ .

Moterų judėjimo pradžia.
Moterų judėjimo užmazgos tenka ieškoti Prancūzų revo

liucijoje —; 18 šimtmečio gale. Tiesa, prancūzų konstitucijoje, 
išleistoje 1789 m. rugsėjo mėn. 3 d. nėra nė vieno žodžio, ku
ris paliestų moterį ar jos reikalus. Be to, ta pačia konstitu
cija karalių įpėdiniais tegalėjo būti tik vyrai. Bet konstitucijoje 
pabrėžiamos kiekvieno valstybės piliečio teisės, jąja suteikiama 
kiekvienam žmogui tos laisvės, kurios ligi tam laikui prancūzų 
tauta neturėjo, joje buvo paskelbtas obalsis: laisvė, lygybė, 
brolybė.

įspūdis, žinoma, visuomenėje buvo didelis; jis palietė ir 
moterį. Prancūzų moteris to ūpo pagauta lyg praregėjo, lyg 
visai nauju žmogum tapo. 1789 m. spalių 5 d. demonstracijoje, 
kuri ėjo į Versalį pas karalių jį priversti aukščiau minimą kon
stituciją priimti, nusveria moterys2). Tuo pat laiku randame jas 
dalyvaujant gatvių kovose. Tarp jų ypač atsižymėjo Theroigne 
de Mėricout, kuri už savo karžygiškumą net gavo atsižymėji- 
mo kardą3).

Prancūzų revoliucija, pirma, yra moterų judėjime tuo svar
bi, kad ji davė progos moteriai užsidegti tuomet prancūzų vi
suomenę apimtuoju laisvės troškimu, pasiliuosavimo iš mora
lės priespaudos džiaugsmu, kad ji davė progos moteriai jausti, 
kentėti ir džiaugtis bendrai su visuma.

Antra, kad ji tų laikų socialių sąlygų nuotaika užkrėtė pran
cūzų moterį ne tik laisvės ir lygybės troškimu, bet ir susido
mėjimu visuomeninio gyvenimo reikalais, aktyviai juose daly
vaujant. Tat paskatino moteris ir tarp savęs organizuotis. Kada 
tai įvyko ir kuriuo būdu, sunkiau yra susekti. Tik žinoma, kad 
pirmutinė jų organizatorė yra viena Paryžiaus artistė, Rose La- 
combe4). Jai, kaip rodo jos įsteigtosios organizacijos vardas 
„Les femmes repubiicaines et revoluciennes“ (respublikos ir

‘) „Le Feminisme et Christianisme“, p. 27.
2) Röslein, „Die Frauenfrage“, p. 397.
’) Ten pat ir Marry Selimitt, „Frauenbisegung*, tom. I, p. 6.
4) Sertillanges, p. 6, nota; Röslein, p. ö98.
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revoliucijos moterys), matyt, rūpėjo svarbiausia, ne moters kai
po tokios reikalai, bet jos dalyvavimas prancūzų visuomenės 
tuolaikinių, tikslų siekiant. Ar ji norėjo tik organizuotomis mo
terų pajėgomis tuos tikslus remti, ar moteris ateičiai prie to 
prirengti, istorija apie tai nutyli. Taip pat nieko nėra žinoma, 
kaip ta organizacija gyvavo ir ką ji nuveikė.

Olimpe de Gouges, antra tais laikais atsižymėjusi moteris, 
vadas, bandė steigti politinę moterų sąjungą ir jos tuo laiku 
išleistame manifeste prrrrnrtmė-viesai reikalauja moteriai teisių J). 
Štai ką ji kalba tam manifeste: „Kiekviena tauta susideda iš vy
rų ir moterų. Jos laimė glūdi abiejų lyčių vienybėje. Įstatymai 
tūri būti visuomenės valios reiškėjai. Visos pilietės, kaip ir pi
liečiai, turi teisės pačios ar per jų išrinktuosius atstovus jų lei
dime dalyvauti. Konstitucija negali būti teisėta jei visos valsty
bės, visos tautos narių dauguma, jos leidime nedalyvauja"2). 
Visiškai aiškus ir labai tikslus reikalavimas, šių laikų moters to 
pat reikalauja.

Olimpe de Gouges leido taip pat pirmą moterų'laikraštį 
„L’Impatien“3). Kaipo asmuo Olimpe de Gouges nėra labai kil
nus žmogus, bet prie moterų judėjimo yra daug savo inicia
tyva ir darbu prisidėjusi; jo istorijoje ji laikoma moterų laisvės 
kovotoja-pirmtakūne. —

— Ta pati Olimpe de Gouges yra nusipelniusi ir kovoje 
su revoliucine valdžia dėl prancūzų karaliaus, kurį buvo nori
ma nužudyti. Užtat buvo suimta ir 1793 m. lapkričio mėn. 
3 dieną nužudyta.

Panašaus turinio raštų, kaip Olimpe de Gouges manife
stas, tuo laiku pasitaiko ir daugiau. Prancūzijoje jie reikalauja 
privilegijų ne tik vadinamajam prancūzijos trečiajam luomui ir 
ne tik vyrams, bet ir moterims —visai tautai. To reikalavimo vai
siumi yra 1792 m. rugsėjo 20 dienos įstatymas, kuris leidžia 
moterims daryti civilius aktus4).

Bet tai buvo paskutinis Prancūzijos moterų laimėjimas. 
Apie jo priežastis istorija mums nesako, tik tiek tėra žinoma, 
kad šis 1792 m. įstatymas greitai buvo panaikintas. Prancūzų 
revoliucinė valdžia pradėjo net persekioti moterų organiza
cinį darbą; ir 1793 m. buvo joms viešai uždrausta organizuotis. 
Šitą savo žingsnį valdžia šiaip argumentuoja: kiekviena lytis 
yra tam darbui paskirta, kuriam ji atsako, tinka. Jos darbai 
turi būti aprėžti tik tam tikra sritimi, kurios peržengti negalima, 
nes tai yra priešinga pačiai prigimčiai5). Sąryšy su šituo drau
dimu moterims organizuotis 1794 m. gegužės 9 d. moterų teises

J) Ten pat.
2) Röslein, „Die Frauenfrage“ p. 397.
3) Žiūr. ten pat, p. 398.
4) Žiūr. ten pat.
5) Žiūr. Röslein, p. 399 ir Sertillanges, p. 6. Yra nuomonių, kad toks 

prancūzų valdžios įsikišimas buvo pažadintas pačių moterų, kurios norėda
mos panėšėti vyrams pradėjo net jų drabužius nešioti.
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labai gražiai gynė 20metų prancūzė, Fontanay, Konvento rū
muose, ir nors savo kalba visus buvo sužavėjusi J), vis dėlto 
valdžia į tai nereagavo ir savo įsakymo neatmainė.

Žinoma, toks valdžios žingsnis sukėlė smarkiausios reak
cijos ir ne tik moterų tarpe. Svarbiausia, kad tas valdžios 
žingsnis atvėrė akis platesnių pažiūrų vyrams: jie pradėjo moterų 
reikalavimais labai įdomautis. Tarpe jų labiausiai atsižymėjo 
garsus tų laikų prancūzų matematikas, filosofas ir publicistas 
Condorset. Jis buvo garsus persekiojamų negrų užtarytojas ir 
apskritai didelis žmoniškumo idėjų rėmėjas. Prancūzijoj jis buvo 
labai gerbiamas. Kurį laiką jis dalyvavo Konstituante], bet bū
damas žmogus giliai teisingas ir patriotas, negalėjo kęsti, kad 
jo tauta netikusių žmonių būtų valdoma. Jis paskelbė visuo
menei jų klaidas ir užtai buvo ilgą laiką persekiojamas.

Del teisių kovodamas ir kentėdamas Condorset pirmas 
atkreipė dėmesio į moterų reikalus. Jo nuomone, abi žmonių 
lytys yra lygios, ir tik nuo to pareinanti socialė harmonija. 
Vienas jo dar 1789 m. išėjęs rašinys2) laikomas ir šiandien 
žymiausiu moterų teisių gynimo dalyku. Condorset jame pri
kiša Prancūzų valdžiai, kad ji vienai savo piliečių pusei jokių 
teisių neduodanti, kad moterys negalinčios įstatymų leidime 
dalyvauti. Jis įrodinėja, kad moteris esanti toks pat žmogus 
kaip ir vyras, ergo ji turinti naudotis tomis pačiomis teisėmis. 
Kiekvienas žmogus, anot jo, nežiūrint kuriai jis lyčiai, tikybai 
ar rasei priklauso, yra žmogus. Kaipo individumas vyras ir 
moteris turi tas pačias teises, bet kadangi jiedu žmonijos apa
rate sudaro visumą, dėl to jų darbas ir pareigos turi skirtis ir 
vieni kitus papildyti. Santykiai tarp vyro ir moters, kurie mote
rystėje pasiekia savo tobulumo, sako Condorset, pareina ne nuo 
žmonių, bet nuo Sutvėrėjo, jie yra pačios gamtos įstatymais 
pagrįsti. Bet, kadangi patys vyrai panoro moterystėje Sutvėrėjo 
vietą užimti, nusidėjo visokiomis teisėmis ir moterį savo verge 
padarė“3).

Šalia Condorset žymūs tų laikų moterų reikalų gynėjai yra 
ponia Tallien, kuri taip pat moterims reikalauja politinių teisių 
ir Boissel parašęs veikalą „Le Catechisme de genre humairr. 
Sis veikalas išėjo iš spaudos tais pačiais, kaip ir Condorset 
veikalas, 1789 metais, tik jis sprendžia šį klausimą daugiau 
socializmo atžvilgiu ir jį jungia su nuosavybės klausimu.

Tai visa, ką mums istorija sako apie prancūzų moters pas
tangas įgyvendinti ir sau pritaikinti revoliucijos skelbiamą obalsį: 
laisvė, 1 y g y b ė, brolybė. Tuo obalsiu vaduodamos jos 
visa energija ir Jaunu užsidegimu metasi į visuomenės tų laikų 
pergyvenimų sūkurį, kardu kovodamos ir už savo įsitikinimus 
net kraują praliedamos; jos ima organizuotis, plunksna savo 
mintis visuomenei skelbti, bet visa tai užgniaužiama vienu įsa-

göslein, p. 399.
2 j Žiūr. ten pat.
3j Ten pat
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kymu: „čia jums vietos nėra, eikit savo lyties dafbą dirbti“. Kei
stai ir nešvelniai pasakyta. Bet visa šita prancūzų moteries kova 
labai charakteringa ir daug mums sako apie šių laikų moterų 
kovą prasimušti viešumon apskritai.

Vis dėlto prancūzų revoliucija moterų judėjime turi pir
maeilės svarbos, nes ko prancūzų moteris siekė ir ką skelbė, 
nepaliko rūdyti Prancūzijoje. Prancūzų moterų troškimų atbal
sis greit persimetė į kitas pasaulio šalis.

Anglijoj moters judėjimas prasideda Marijos Wollstone
craft rašiniais. 1787 m. ji rašo apie mergaičių auklėjimą, kurį ji 
nori pritaikinti svarbesniems gyvenimo uždaviniams. Šioj kny
goj ji stovi griežtai prieš Rousseau skelbiamas idėjas. 1790 
metais Wollstonecraft išleido antrą savo veikalą, kuriame ji kalba 
apie prancūzų revoliuciją ir joje gimusią žmogaus teisių idėją 
Bet svarbiausis Wollstonecraft veikalas yra „Vindication of the 
Rights of Woman“ (Moterų teisių apgynimas, teisėtumas), išė
jęs iš spaudos 1792 m. Tiesa, ji šioj knygoj dar nereikalauja 
moterims nei pilnų politinių, nei civilinių teisių, ji tik nori, kad 
moters galėtų taip pat, kaip vyrai, Šviestis, dirbti platesnį visuo
menės darbą. Ji šioj savo knygoj išreiškia taip pat pageida
vimo, kad moterys nebūtų vien vyro žaislu ir pasigėrėjimo ob
jektu, bet kad jos galėtų būti jų draugais, ir sulauktu iš jų tos 
pagarbos, kurios vyrai tarp savęs reiškia. Anot jos, moterys 
neturinčios būti globojamos, kaip vaikai, vergai arba silpnapro
čiai. Jos nori turėti pilną atsakomybę už savo darbus^

Be to, ji reikalauja, kad mergaitės nebūtų vien ištekėjimui 
auklėjamos, kur jų neva vienatinis materialis ir visuomeninis 
aprūpinimas glūdi. Ji tiki, kad visuomenės sudorinimas parei
na tik nuo moters ir dėlto ji turinti būti tam atsakančiai pa
ruošiama. Prancūzų revoliuciją ji sveikina savo knygoje, kaipo 
moters laisvės idėjų nešėją, kviečia moterį būti savistovesnę ir 
drąsesnę. Bet labiausia Wollsto necraft šiame rašiny pageidauja 
moteriai mokslo, nes jo neturint ji negalinti būti kas kita, kaip 
vergas, arba vaikas.

Už šituos savo kuklius dėl moteries troškimus Wollsto
necraft baisiai daug nukentėjo. Tų laikų valstybiniai ir bažnyti
niai autoritetai ją tiesiog prakeikė. Ji buvo laikoma moterų tvir
kintoja ir šeimos ardytoja. Vis dėlto jos paskelbtos idėjos, 
nors ir negreit nepaliko be vaisių. Jos mestas žodis greit pa
sklido Vokietijoj ir vėliau Amerikoje.

Vokietijoj rašo apie moterų klausimą dar 1774 m. Karaliau
čiaus policijos direktorius Th. Hippel savo veikale „Übe^die Ehe“.

1788 m. tuo pat klausimu rašo, jau kiek Prancūzų revo
liucijos obalsių įtakoje Melssnero veikale „Gechichte des weibli
chen Geschlechtes“.

1792 m. išėjo Vokietijoj iš spaudos jau aiškiai moterų ju
dėjimo principus palaikanti knyga, vardu „Von der bürgerlichen 
Besurung der Weiber“, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo to pa
ties Karaliaučiaus pol. direktoriaus Hippel, 1802 m. apie moters
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dvasios gabumus rašo dar Amalie Holai savo knygoje „Über 
die Bestimung des Weibes zur höheren Geistesbildung“. 1807 
m. ir 1808 m. pasirodė Vokietijoj du kitu apie mergaičių auklė
jimą veikalu. Tai buvo Karolinos Rudolphi „Geschichte der weib
lichen Erziehung“ ir nežinomos autorės „Erziehung und Unter
richt des weiblichen Geschlechtes“.

Moterų judėjimo pavasaris ir užsibaigia aukščiau minėtuo
ju Prancūzijos moterų bandymu organizuotis ir tų kelių pami
nėtų moterų ir vyrų rašytojų minčių ir tik pačių idėjų pakeitimu 
ir, galima sakyti, jų pasigėrėjimu, dar joms gyvenimo nepalietus 
ir konkrečiai niekur nepasireiškus. Jų įgyvendinimas prasideda 
tik 19 šimtmety, apie ką teks pakalbėti kitą kartą.

M. Ambraziejūte.
(Bus daugiau).

A. f a. Teklytė Spudaitė.
1925 metų gruodžio 26 dieną mes, draugės ateitininkės, 

netekom vienos jaunos, pilnos gyvybės ir pasiryžimo. dirbt, idėjos 
draugės. Dar -nevisai pražydusią jos jauną gyvybę pakando 
mirties šalna pačiame gražume, jaunystės dienose.

Gimė Teklytė 1902 metais Gataučių kąime, Linkuvos valse. 
Šiaulių apskr. Pradžios mokyklą ėjo namuose. 1913 metais įstojo 
j Mintaujos moterų gimnazijos pirmąją klasę. , Per karą buvo 
priversta pasilikti namuose ir drauge su kitais dirbti ūkyje. 
Nežiūrint į tai, Teklytė nepamiršo knygos ir, broliui padedant, 
1919 metais įstojo į Šiaulių gimnazijos VI klasę.

Ogimnazijoje visą laiką buvo uoli, praktikuojanti atei
tininkė, darbavosi eucharistininkų, abstinentų sekcijose. Kilus 
idėjai atsiskirt mergaičių kuopelių, Teklytė uoliai buvo prisidėjusi 
prie to ir netsVUI klasėje būdama pirmininkavo kuopelei.

Besimokydama neužmiršo ir visuomeninio darbo. Savo 
veikimu prisidėjo prie katalikių moterų, prie pavasarininkių, ypač 
vasaros metu.

L

1922 metų rudenį įstojo į Lietuvos Universiteto Humani
tarinių Mokslų fakulteto Istorijos skyrių.

Universitete taip pat buvo uoli eucharistininkė, abstinente. 
Studentaudama turėjo tarnaut, aktyvesniam darbui maža belik
davo laiko. Tačiau, nepaisant to, būdavo sekcijų valdybose, 
dirbdavo tiek, kiek galėdavo.

Studentės pareigas atlikdavo stropiai. Nežiūrėjo per pir
štus į savo studijas, kaip daugelis kitų tarnaujančių studentų, 
bet stengiasi savo laiku atjikt kas pridera: ir paskaitas lankyti, 
ir referatus rašyti, ir egzaminus laikyti.
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A. a. Tekliutė Spudaitė.
Kas įspės, kas supras Aukščiausiojo skirtus žmogaus gy

venimo kelius,..
Ir skausmas ir džiaugsmas taip greit kits kitą veja, taip 

nuostabiai susipynę, kad kasdieniam pilkam žmogui sunku ir 
besuvaikyti, beišskirti.

Taip ir gyveni žmogus vien šešėliais. Tai šviesiais, skai
sčiųjų gyvenimo valandėlių spinduliais nušviestais; tai vėl tam
siais, pilkųjų gyvenimo debesų apsuptais.

Dar taip nesenai studenčių ateitininkių būrelis, linksminda
mos! išleido Tekliutę, pirmąją iš savo tarpo, į platų pasaulį, į 
žmones, į didį darbą. Džiaugės ir Teklytė pagaliau, gelėsianti 
pasidalyti su Lietuvos sūnumis tais Šviesos spinduliais, kuriuos 
ji per ilgus metus vargo buvo įgijusi. Džiaugės lyg vaikas 
pirmuosius žingsnius žengdamas. Tie pirmieji žingsniai bau
gūs, tačiau įdomūs vilioją. Tekliutė juos žengė tyliai, ramiai be 
baimės, apgalvodama; tai įprastos jos būdo įpatybės.

Tas ramumas, ta gili išmintis, sąmoningas religingumas 
visa taip harmoningai tryško iš jos sielos: pagaliau, toji ma
loni, niekad nuo jos veido nenusileidusi, šypsena verste vertė 
kiekvieną ją pamilti kas tik su ja arčiau susidurdavo.

O juk su didžiausiu atsidėjimu ji įstojo į sodžiaus kultūri
nimo darbą, to sodžiaus iš kurio ji pati išėjo, tų šiaudinių ba
kūžių, kurios išauklėjo ir jos tyrą ir skaisčią sielą. Taip no
rėjo už viską Lietuvos sodžiui atsilyginti, atidirbti dvigubai. Jai 
ypač rūpėjo mūsų mergaičių tinkamas pasiruošimas gyvenimui, 
ji gerai suprato, kad Lietuvai laimingesnę ateitį tesutieks tik rū
pestingai tam darbui pasiruošusios, išmintingos giliai religingos 
ir didžiai atsidavusios šeimai moterys. Todėl ji buvo viena pir
mųjų Šiaulių ateitininkių kuopelės vadų, todėl, vėliau jau berno- 
kytojaudama Kėdainių gimn. buvo susirūpinusi mergaičių atei
tininkių kuopele.

‘ Jos darbas nesibaigė vien moksleivių tarpe. Ji juto parei
gos kelti ir sodžiaus moteryse susipratimą, tų svarbių užduočių 
pažinimą, kurios moteriai yra labai artimos. Artimiausiu keliu į 
sodžiaus moterų apšvietimą jai atrodė L. K. Moterų Dr-ja. To
dėl tad ji buvo gyvai susirūpinusi tos dr-jos augimu, o ypač 
jos skyrių susidarymu sulenkintame Kėdainių apskrityj.

Deja, Visagalis jai skyrė kitus kelius...
Ir šit mirties angelas nuskynė ją, lyg baltąją laukų leliją ir 

apglėbęs juodu slaptybės sparnu nuskrido Aukščiausiojo sosto 
papuošti.

O mes stovim prie iškastos duobės. Visų veidai apsiniau
kę. Žiūrim į vieną vietą Jyg ir norėdami užhipnotizuoti tą bai
sią duobę, kuri savo nasruose paslėps Tekliutės karstą.

Kodėl Tekliutę, kodėl ne kitą?
Kodėl dabar, kodėl ne kitą kartą?
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Kodėl čia, o ne kitur?
Kodėl??.
Ir dar Šimtus kodėl kartojo musų vaidentuvė.
Ir tam baisiam „kodėl“ protas randa vieną atsaką: „tebū

nie Jo šventa Valia“...
Bet širdis, toji amžina proto priešininkė, ji eina savu keliu...
Tu mirdama pasakei: „Nesigailėkit manęs, neverkit, aš lai

minga“. Tai mes visi, kam teko susidurti su Tavim gyvenime, 
kas pažino Tavo skaisčią ir, nesudrumstą sielą, juntame. Bet, 
brangioji, Tu mūs suprasti nebegali— juk mes žmonėmis esame, 
o mylinčio žmogaus skausmas nežino ribų...

Apeigos baigtos senai.
Duobės vietoj iškilo gėlių kalnas.
Tačiau minia stovi lyg užburta, nesiskirsto. Visi pasinėrė 

mirties slaptybėje. Visi, kai vienas, pajunta kokios menkos ver
tės mūsų žemės kelionė su savo žibučiais šios didžios paslap
ties akyvaizdoje.

Ši pirmoji skaudi Dievo rykštė stud. ateitininkėms tepa- 
kreipia mus amžinai minėtinais Tekliutės keliais.

O Tu per anksti iš mūsų padangės išnykusi žvaigždele, 
bešviesdama Amžinoj Kristaus Šalyj, išprašyk Jo mums visų tų 
dorybių, kuriomis Jis buvo Tave papuošęs.

Oi mus, likusias Tavo nenudirbtų darbų dirbti, Tavęs atsi
minimas vers maldos šventumu gyventi. K M,

Paskutinės a. a. Tekliutės Spudaitės 
valandos.

, c

„Žiūrėk — tai žiedas... Dievo mano.
Pražydo aiškus ir skaistus, 
Jaunystės dar netgyveno — 
Ir jau keliaut reiks į kapus“ 

Putinas.
A. a. Tekliutė susirgo Kėdainiuose ir sirgo nuo 1925 nr 

17/XI iki 25/XII. Buvo momentų, kad artimieji jau paskutinės vil
ties nustojo, bet 24—25 gruodžio draugai sveikindami Kalėdų 
švenčių sulaukus, pranešdavo pažįstamiems, kad Tekliutei geriau 
ir galima laukti, kad ji greitai pasveiksianti.

25. XII vakare, keletą valandų prieš mirtį silpna, bet links
mutė čiulbėjo savo skambiu švelniu balseliu apie ateitį, kur bus 
N. Metams ir Trims Karaliams.

„Taip noriu greičiau namo nuvažiuoti, bet pirmiau į Kauną 
važiuosiu. Ar žinai, kad turiu 4 mėnesius atostogų?“.

Apie atostogas neužmiršdavo pasigirti kiekvienam, matyt 
taip jos buvo laukiamos malonios ir reikalingos.
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„Man gerai sirgti, tiek pažįstamų, bet Jis (J. P.) vienas, 
ligonis tarp svetimų“.

_ Daug kalbėjo, visa gerai atminė, sąmonės nenustojo tryško 
šviesa iŠ akių, o lūpos, kaip visados, meiliai šypsojosi. Iš kiekvieno 
žodžio jusdavai tokią paprastą, ramią, skaisčią be mažiausios 
savymeilės sielą, jog sunku buvo užėjus atsitraukti—išeiti.

Bet staiga kalbą pasidaro nervinga; prašoma mažiau kalbėti. 
Ligonis, aiškina, kad kalbant lengviau.

Mirti nebaisu, gaila tik likusiųjų... bet vis dėlto gyventi 
norėčiau...

„Kryželį, jei mirsiu, atiduokite p. Ž., nes jisai Jo nemyli...“.
Juo toliau, juo sunkiau kalba ir alsuoja.
Pasiprašo kunigo. 10 vai. vakare kunigas atėjo su Šven

čiausiu.
„Dieve, būk valia Tavo!..“
Atlikus išpažintį, per savo sesutę Kazytę (tuo laiku prie 

a. a. Tekliutės iš giminių buvo tiktai viena sesutė Kazytė) grau
džiai atsisveikino su tėvais, broliais ir seserims. Be ašarų nega
lima buvo klausyti.

Apie 12 vai. kreipėsi į daktarą.
„Daktare, man sunku. Tu toks geras, taip daug man gera 

padarei, gelbėk mane...
Kas Tau (p. G., slaugytojas) apmokės už Tavo triūsą? Nėra 

tokių pinigų kuriais galėtų atlyginti Tau už Tavo darbą...“
„Ponas D. (buto savininkas) ačiū Jums už butą. Jūs tiek 

vargote, bet šį naktis paskutinė, daugiau jau nevarginsiu Jūsų, 
ačiū, ačiū labai...“

„Ar yra p. T., norėčiau dar paskutinį sykį pamatyti, tai 
mano geriausias draugas“.

Aš jau mirsiu... Sakai ne, o koks tu geras...
„Noriu miego... gal užmigsiu... o gal užmigsiu ant visados. 

Labanakt, paskutinį labanakt Jums visiems...“
„Miegosiu ilgai, ilgai... bet dar atbusiu.“
Ir kaip per sapną dar ištarė:
„Važiuosiu namo, per mišką važiuosiu pas mamytę“ 
Nutilo. 1 v. 30 m. su žvake rankoj nutilo ant visados...
Išsipildo. Visa baltai apsirėdžiusi gyvoms gėlėms apkaišytą 

nuvažiavo per mišką (iš Kėdainių į Linkuvą buvo arkliais nuve
žta ir 29 XII palaidota) namo pas Mamytę...

Sunku, bet taip gražiai mažai kas miršta. Atis.
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Ateitininkių organizacijos reikalu.
Organizacijos reikalu ateitininkių tarpe yra pasireiškusios 

trys srovės.
Pirmoji laiko atskirą ateitininkių organizaciją . nereikalinga 

ir tenkinasi dalyvavimu bendros Ateitininkų Organizacijos kuo
pose, sekcijose ir k. 1.1.

Antroji nori visai išeiti iš bendros Ateitininkų/ Organiza
cijos ir sudaryti naują nepriklausomą Ateitininkų Draugovę.

Trečioji laiko tiksliausia bendrais reikalais dirbti vienoje 
organizacijoje, o grynai moterų reikalams turėti sau atskirą drau
giją, įeinančią į bendrą Organizaciją, kuri tik autonomingai tyar- 
kytųsi.

Šia proga man ir rūpi išsitarti, kuri Šių srovių daugiausia 
atatinką mūsų jaunam at kių vaidilučių gyvenimui.

Sprendžiant apie mūsų organizacijos srovę, tenka atsižvelgti 
į jos tikslingumą, turint galvoj reikalų mums vispusiškai išsi
aiškinti ateitininkų pasaulėžiūrą, išugdyti ir bendrai žmogaus ir 
spezifiniai moters dvasios ypatybes, kartu pasirengiant gyvenime 
moters uždaviniams ir jos padėčiai viešame ir asmeniniame gy
venime. Žodžiu tariant, mums privalomi ir at-kų bendri užda
viniai ir reikalai moteriai rūpinamieji.

Tad iš čia aišku, kad nepriklausoma at-kių organizacija kal
bamuosius uždavinius sunkiai galėtų atsiekti. Oal būt grynai 
moterų reikalai čia būtų ir tinkamiau aprūpinami, bet kitos sri
tys, kurios irgi reikalingos platesniam išsilavinimui ir išsiauklė
jimui, nukentėtų. Sunku įsivaizduoti, kad sekcijų ir kitų įstaigų 
tinklas galėtų taip sėkmingai veikti atskiroje organizacijoje. Atsi
minkime, kad ateitininkės ligi šioliai mažai teturėjo savo vadų. 
Persunki būtų dar ir šiandien našta atskirai mergaičių organiza
cijai visus uždavinius įvykdinti. Toks skylimas galėtų būti ne
naudingas ir visai at-kų šeimai.

Veltui šios krypties šalininkai motyvuoja mergaičių nevei
klumu, pasingumu, nedrąsumu bendrai su bernaičiais dirbant 
Šis faktas kalba ne prieš, p už bendrą organizaciją. Kalbamasis 
nedrąsumas ir kita yra kaip tik neįpratimo bendrai dirbti vai
sius ir bendru darbu tegali būti prašalintas. Be bendro prisi
ruošimo sunku bus ir gyvenime varyti bendrą vagą.

Antra vertus, mums gi bendroje organizacijoje dirbant, nu
kenčia grynai moterų reikalai, nes čia nėra tiek progos mote
riai rūpimuosius klausimus kelti. Tuo tarpu kaip tik šiuos 
klausimus išaiškinti pagrindinė mūsų pareiga.

Visa tai turint galvoje tinkamiausia išeitis — tai likti ben
droje at-kų organizacijoje visais reikalais, išskyrus moterims rū
pimuosius, kuriems nagrinėti ir reikalinga atskira organizacija. 
Kad Ši pastaroji nevaržoma ir kiek reikiant pasireikštų, ji turi 
būti autonominga.
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Šia kryptimi ir tvarkėmės mes ligšiolei, besispiesdamos 
apie „Vaidilutę.“ Reikia tik legalizuoti jau dabar faktinai esan
čią padėtį bendroje Organizacijoje.

Šios minties vedama buvusi Mergaičių Reikalų Vedėja- 
draugė A. Kolesinskaitė patiekė At-kių Konferencijai atatinkamų 
įstatų projektą, kuris tačiau kaž kodėl buvo atmestas. Gal dėlto, 
kad projektas turėjo kurių ne kurių smulkių trukumų, o gal, 
greičiausia dėl mūsų nepasiruošimo įstatų reikalą spręsti,

Tačiau likti tokioje padėtyje ir toliau negalima. Neturint 
mūsų nuosavaus, mūsų rinkto ir prieš mus atsakomingo centro, 
mūsų organizacija ir „Vaidilutė“ lieka, tartum žirnis prie kelio, 
nuo visokių pripuolamumų nei kiek neapsaugota. Laimei, šįmet šie 
reikalai tinkamai sutvarkyii. Bet gali ir taip atsitikti, kad koop
tuoti tam darbui nariai nejus mūsų reikalo svarbumo ir visą , 
darbą apleis. Męs gi reikalauti iš jų nieko negalime, nes ne 
mes juos renkame, tad ne mūsų norai jiems gali būti ir privalomi.

Atsižvelgiant į tai visa aišku, kad metas šį klausimą svar
styti visu atsidėjimu ir metas artimiausioje Konferencijoje galu
tinai jį išspręsti. V. B— /ė.

Pergalė.
Emilija skubiai žinksniavo siauru,lentiniu šaligatviu. Salia 

buvo griovys pilnas drumsto, stovinčio vandens, kuris vis dar 
su dumblu slinko iŠ šlapio vieškelio; nei akmeninio kelio, nei 
cementinio šaligatvio čia nebuvo, nes Emilijos draugės tėvų nuo
savybė, nedidelis švarus, medinis namelis, buvo pačiame miesto 
krašte. Šaligatvio lentos linko, siūbavo po Emilijos kojų ir iš 
po lentų apačios tiško drumzlinas vanduo. Pasilaikydama į že
mus, į griovį palinkusius gluosnelius, prasilenkė ji su sutiktąja 
moteriške ir ėjo tolyn. Temo, dangus niaukėsi, pradėjo kristi 
smulki, drėgna migla.

Radusi iš gatvės duris uždarytas, apėjo ji aplink mažą, gale 
triobos užtvertą darželį ir, perėjus per virtuvę, prasivėrė kamba
rio duris. Viduje ant grindų žaidė vaikai. Prie lango sėdėjo graži, 
nors nejauna moteriškė, tamsios akių duobės, gelsvas, Kiek raukš
lėtas veidas, stipriai sučiauptos, malonia motiniška šypsena spin
dinčios lūpos ir visa išvaizda rodė, kad ta moteriškė yra daug 
sunkių kovų gyvenime pakėlusi, kad vien iš didelio pasiaukojimo, 
vien motiniškos kantrybės jėga velka savo gyvenimo kryželį. Ran
koje buvo mažas vaikiškas rūbelis; matyt prisiuvinėjo ištrūkusias 
sagas ir taisė praddusias rūbelio vietas. Pamačiusi įeinant vieš
nią, atsistojo, paglostė prie pat kojų sėdinčio asloje mažiausio 
savo kūdikio galvelę, uždegė šviesią, dideliu gobtuvu lempą ir 
ir nuvedė viešnią^ į salioną.
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— Birutės nėra namie. Prašau sėsti, — gal neužilgo pareis. 
Ant stalo gulėjo atverstas sąsiuvinis. Tai pamokas ruošta/ — 
pamanė Emilija. Atsisėdo ir pradėjo laukti. Taip ilgai vis rengusis 
ir šiandien, pagaliau, užėjus, aplankyti Birutės, nenorėjo namo 
tuščiomis grįžti.

Birutę ji pažino jau kelinti metai. Iš karto susitikdavo tik 
ateitininktį kuopos susirinkimuose, bendruose pašnekėsiuose. 
Birutė, tuomet vos ketvirtos klasės mokinė patraukė Emilijos 
dėmesį, kuri taip mėgo stebėti ir jausti jaunas besivystančias, 
bręstančias sielas. Lengvi rašinėliai, smulkus referatai jau rodė 
Birutės gilią jautrią sielą ir greitai sumetantį protą, gimnazijos 
moksle savo klasėje visuomet buvo pirmutinė. Vargingas gyveni
mas tėvų namuose, pulkelis mažesnių brolių, nuolat reikalaujan
čių priežiūros ir auklėjimo, šeimynoje žiaurus' senų pažiūrų 
tėvo režimas užgrūdino jauną Birutę; ji gana anksti pradėjo suprasti 
skaudžiąją gyvenimo pusę, anksti išsisklaidė kūdikiški sapnai, karš
ta, laisvės trokštanti širdis pradėjo justi visose gyvenimo srityse 
nuolatinę kovą dėl būvio, nuolatinį veržimąsi aukštyn, į laisvę, 
į šviesą, kur vieniems kylant į viršūnes, kiti žemyn grimsta, vie
niems džiūgaujant, kiti aimanuoja. Tėvo despotinė ranka ir ne
sutikimai namuose pagimdė joje norą eiti į gyvenimą platesne 
vaga, ištirti jį, suprasti visuomeninio žmonijos gyvenimo pagrin
dus. Ir pamėgo ji mokslą, nes tik pažinus pasaulio praeities da
vinius ir dabarties dienų problemas tikėjosi galėsianti suprasti 
pasaulio esmę ir priežastis visų netobulumų, kurie taip smarkiai 
atsiliepdavo jos jautrioje prigimtyje. Su karštų noru ir jaunystės 
vilčia griebėsi darbo: stipriai mokėsi ir stengėsi tirti gyvenimą 
visose jo apraiškose, nesitenkindama siauru gimnazijos auklėjimu. 
Namuose kantriai kentė nesmagumus, ėjo namų ruošą, auklėjo 
mažesniuosius brolius/jos revoliucinė siela nevisuomet išsilaiky
davo vienoje ramioje linijoje, tačiau perdaug iš savo griežtai 
nusistatytųjų ribų niekuomet neiŠkrypdavo. Būdo buvd smarkaus 
drąsaus, griežto: vos tešviečiąs namų šeimos židinys, sunkiai 
ten palaikomas sutikimas negalėjo jai įkvėpti perdidelio moteri
ško kuklumo, bet išauklėjo stiprią valią, pasiryžimo jėgą, vyrišką 
būdą, tačiau joje liko ir moteriškai jautri širdis ir gili, paslap
tinga, ilgesio kupina siela. Ir tikėjo ji, kad išlavintas protas, už
grūdinta valia visuomet valdys jos kelius, visuomet tikslingai 
tvarkys jos ateities planus, iš kurių niekuomet nereiks iškrypti. 
Ji netikėjo į likimo galią, nelaukė, nesitikėjo tokios jėgos, prieš 
kurią nubluktų jos dvasia, kurios nepergalėtų stipri valia ir svei
kas protas.

Vasaros atostogomis Birutė susidraugavo su Povilu. Ne 
iš karto patiko jis Birutei. Vasaros metu mokiniams iŠ miestelio 
prasiskirsčius, noroms nenoroms ji pradėjo su juo dažniau su
eiti. Nuomonėmis dažniausia nesutikdavo, ginčydavos, kartais 
smarkiau susikirsdavo, tačiau jaunas protas, nors karštas, bet ne 
fanatiškas, tad ir vėl greit susigerindavo, ir vėl pasiilgdavo ginčų, 
kalbų, kur savo norų virtines galėtų išsipasakoti, sielos gelmių
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sumanymus viešai žodžiais pareikšti. Ir suprato vienas su kitu 
dažnai kartu bevaikštinėdamu, pievų gėles berankiodamu, gyvoje 
vasaros gamtoje bežaizdamu. Brendo jų kūnas laisvoje atostogų 
poilsio atmosferoje, brendo ir vystėsi siela, kurią ugdė vasaros 
saulės amžinojo energijos šaltinio, spindulių gaivinama. Suprato 
Birutė su Povilu, kaip su broliu, su draugu, pajuto, kad jai jis 
artimesnis yra už visus kitus, kad jis yra jai brangus, net reika
lingas, lyg jos asmenybės dalis, pajuto, kad jo vaizdas pinasi 
jos mintyse ir svajonių sapnuose, kad ji jo pasiilgsta, be jo 
nuobodžiauja. O jei kada už ką susipykdavo ir Povilas jos ne
belankė, Birutė krimtosi jį užgavusi, kaltino save, ir vėl troško 
susigerinti, žadėjo sau dar daugiau jo vengti, neužgauti net ir 
pataikauti: ją supo vyniojo nežinomas jausmas, tai laimės še
šėliai krūtinę gaivino, tai juto bedugnę tamsią, slaptingą.

— O kas buvo Povilas?
— Vienas iš daugumos šių dienų vyrų, kurių sąžinėse 

nėra vietos pavergtų sielų skundui, kurie eina gyvenimo taką 
gerų, protingų ir visiems patinkančių jaunikaičių vardu ir džiau
giasi savo asmeniniais, viešais, bet tuščiais pasisekimais.

Ar ji jį pamilo? — pati nežinojo.
Pasiilgdavo baisiai, dėl menkų nesusipratimų stačiai į me

lancholiją {puldavo tapdavo nenusiteikusi, kartais enet jam patai
kavo, jautėsi nuo jo pareinanti, bet širdies gilumoje tuoj iš kar
to pradėjo suprasti, kad šis jaunų, vos gimstančių svajonių su
kurtas laimės Vaizdas yra vien skaisčios aušros spalva, nurau- 
dusios, blizgančios putos, kurios aukštų padangių veidrodžiu 
spindi, bet pakanka mažo, lengvo vėjelio, gyvybės judesio, — 
ir dingsta, vos vienam momentui tesuvilioję, apgaulingu spinde
siu jausmą uždegę. Ji savo mąstančiu protu suprato kad Po
vilas nėra jos idealo paveikslas, ir jei jį pamiltų, jei jo petim 
atsirėmus išeitų į gyvenimo angą, tai sudiev jos tvirtieji pasi
ryžimai laisvės aukuro kibirkštis žiebti, sudiev jos norai tiesiu 
ir tvirtu taku idealo siekti.

Kad ir šis balsas jai tiesos žodžius kalbėjo, kad ir ragino 
užmiršti šią jaunų dienų laimės iliuziją, ji pasijuto bejėgė; nei 
jos tvirta valia, nei jos teisingi proto sumetimai, nei kietas, žiau
raus gyvenimo užgrūdintas būdas, nebestengė palenkti jos jau
smų, meilės ištroškusios širdies. Visą kūdikystės laiką nepaži
nusi tikros, jaučiančios meilės nei iš tėvų, nei iš svetimų, ištro
ško ji jos, kaip vergas laisvės, ir, pirmą meilės šešėlį išvydusi, 
veržėsi į jį visa savo esybe, ir manė gyvenimo tikslą supratusi.

Paskutiniu laiku, kada, ypač, ėmė suprasti, kad ateityje ne 
iš Povilo rankų jai gerti gyvenimo taurė, kad jo meilė nepaten
kins jos laisvos, kilnios sielos, — užvirė sieloje kova, baisi žiau
ri kova, kur šaltas, toli matąs protas turėjo pavergti laisvai bun
dančius, laimę žadančius, galingus jaunatvės jausmus. Ir kan
kinosi Birutės vienuolė siela, ir šėlo audra; nors gaila buvo su- 
švitusio laimės šešėlio, gaila griauti jaunų dienų svajonių lakius 
rūmus, bet ji žinojo, kad reikia laimėti ši kova ir pačiai vienai,
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nes — tokią kovą kiekvienas privalo pats savy iškovoti ir tik 
tada sušvinta aiškus, tikras rytojus. Tačiau sielos žaizdos negreit 
užgyja, negreit ateina laikas, kad galėtum ramiu veidu tarti: — 
Tai buvo vien apsirikimas, saldus rudens apniauktų valandų" 
sapnas. t . .

— Emilija žinojo Birutės gyvenimo sąlygas, suspėjo pažinti 
jos energingą būdą, galingą dvasią, nors ir retai jiedvi apie viena 
kitos rūpesčius-darbus kalbėdavos. Emiliją traukė Birutės įdomi 
siela, į kurią ji mokėjo įžvelgti, mokėjo iš audringų bręstančios 
sielos išsiveržimų, iš chaotingų, padanges siekiančių svajonių 
troškimų vertybių perlus išskirti; ji mėgo gausias sielas, mėgo 
jaunos dvasios galybę; nereikėjo jai visa to žodžiu pareikšti iš
aiškinti: ji pati visa tai juto ir matė savo slaptingomis akimis, 
ji mokėjo klausyti ir suprasti artimo žmogaus nežodinę kalbą. 
Ir dabar ji juto ir visa savo jauna esybe suprato kovą; ji mylėjo 
draugę, tad ir jos mintimis gyveno, jos sunkią jaunystės audrą 
savyj kovojo.

Įėjo vyriausioji Birutės sesuo Matilda.
— Retai ji namie ir būna, ypač vakarais. Ir šiandien, gal, 

tik vėlų vakarą tepareis, — daug turi pašalinio darbo, tai įvai
rių organizacijų reikalai, tai gimnazijoj susirinkimai, dainų re
peticijos. Paskutiniu laiku tokia susierzinusi tapo, sunku susi
kalbėti... Emilija išėjo susimąsčiusi. Ji pajuto savyje kylant 
naują mintį, ji norėjo eiti surasti Birutę, imti už rankos ir ly
dėti gyvenimo taku, padėti jai vidujinę kovą laimėti, nes jos 
širdyj pradėjo kilti baimė, abejojimas, ar pakaks jos mylimajai 
Birutei jėgų?

Grįždama namo, vakaro prieblandoje, nykioje, pilkų dienų 
užtemdytoje elektros šviesoje sutiko Birutę ir Povilą. Juodu ėjo 
lėtai, tylėdami, paskendę tamsiuose rudens minčių šešėliuose.

Nuo aukštų akacijų, kurių šakos buvo išsiskėtusios pla
čiai, viršum cementinio tako, krito stambus, šalti susitelkusios 
rasos lašai. * *

*

Apytamsiame kambaryje per šalčio gėlėmis išpuoštus lan
gus skverbėsi anksti užtekėjusio mėnulio šviesa ir žaidė viduje 
neaiškių, spalvotų iliuzijų šešėliais; iš tamsių kampų slinko švie
sios gyvos šmėklos ir lėtai asloje sukinėdamosi slaptingai augo 
ir didėjo.

Emilija ir Birutė sėdėjo prie nedidelio, pailgo stalo, laisvai 
atsirėmusios į kėdžių atramas, akis panėrusios į keistą, debesiais 
tamsoje sklindančią mėnulio šviesą. Jųdviejų galvose kaupėsi 
minčių sūkuriai, įvairių pergyventų valandų vaizdai, gyvenimo 
laimių-nelaimių atspindžiai, kurie sukosi, pynėsi ir naujus vaiz
dus kūrė, naujas mintis gimdė.

Birutės veidas, apsuptas šviesiu miglų rūku, mainėsi kei
stomis prieblandos spalvomis, akys degė gaivalinga ugnimi. 
Emilija pažvelgė į ją ir, tarytum, ko nusigandusi, krūptelėjo: 
stebėtina šviesa spindėjo jos veidas, pergalės viltis ir džiaug-
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smas švietė lupų šypsenoj, o akių žvilgsnis, tarytum, laimėjimo 
saulėje sustingęs, blizgėjo iš tamsos drąsiais spinduliais ir, lyg 
visą aplinkui į save traukė, vyliojo.

Paskendo jos žvilgsnyj Emilijos mintis ir ji visa suprato 
Šiose sustingusiose akyse, šioj .kovą laimėjusioje dvasioje ji ži
nojo, jog gimė tikra pergalės viltis, kurios jau niekuomet nesu
naikins abejonių audros.

— Keistas dalykas, karštai tarė Birutė, vyrai niekuomet 
nenori prisipažinti, kad, iš tikrųjų, jie dar žemesni negu moters, 
ir džiūgauja savo tuščia gai be. Jie yra vien tuščių formų vie
špačiai. Tik pažvelkim į dabartinį vyrų valdomą pasaulį: for
mose, teorijose visa tvarkoje, gražu, o faktinai? Bet jiems tat 
nesvarbu, jiems nerūpi dalykų vidus.

— Daug mergaičių gimnazijos suole taip kalba, savo ateitį 
idealizuoja, bet kai išeina į gyvenimą, pamilsta kokį paprastą 
net didelėmis dorybėmis nepasižymintį jaunikaitį, išteka už jo, 
ir pradeda jo klausyti, su jo nuomonėmis sutikti, o jei ir ne
sutinka, neišdrįsta pasipriešinti, — ir lūžta savarankumo ragai!

— Tad čia ir yra opiausia vieta, bet svarbu, kad, nors ir 
kažin kaip vyrą pamiltų, o išsaugotų savo iniciatyvą ir spren
dimo galią. Žinoma, kada ištekėjusi moteris visur ir visumet 
susitaiko su vyro nusistatymais, jį pripažįsta už save aukštesnį, 
išmintingesni esant, tai jos asmenybės jau nebelieka, ji tampa 
vien doras, ištikimas vyro vergas.

— Nors, tiesa, ką tu čia dabar kalbi, beveik nieko, rodos, 
negalima būtų neigti, bet vis tik aš nedrįsčiau šitokių drąsių 
obalsių viešai paskelbti, nes aš vis dar nevisiškai pasitikiu per
gale: praktika ne visuomet teoriją patvirtinai.

— Taip. Viskas gali būti, bet reikia pasitikėjimo savimi; 
mergaitės silpnumą sau pačios dažniausia įsikalba, mažiausias 
sunkumas jau joms tuoj ir visą galią atima, taip jos tik ir lau
kia, kad po kieno nors globa būti, kad kas vietoj jų rūpintųsi, 
kad kas kitas jų gyvenimo kovą laimėtų. — Mano mintys nėra 
vien teorija, o imamos iš gyvenimo..

Birutė susimąstė. Lyg kaž kas palietė jos sielą, ir tyros, 
giedrios atminimų bangos, gaivindamos jauną jausmingą krūtinę, 
susupo jos mintis ir gyvu, galingu jaunystės džiaugsmu šviesiai 
atsimušė veide; balta mėnulio šviesa krito ant jos, apdengdama 
pasakišku šviesių miglų nekaltybės rūbu.

— Emilija! Tuzinai, — aš mylėjau Povilą. Kad tu galė
tum suprasti, kiek aš turėjau kovoti dėl savo savistovumo! Didi, 
jauna, visa apimanti ir visa savyje skandinanti gaivinga meilė 
jau buvo mane beveik pavergus. Man rodės, kad jis yra idea
las, grynas, skaistus, be jokio šešėlio; jis buvo man viso gera 
matas ir, rodėsi, kad visos dorybės yra jame įkūnytos, — jo 
klaidoms aš likau akla. Pradėjau justi, kad visame aš jį seku, 
imituoju, kad pasiduodu jo autoritetui, stengiuos jam įtikti.
" O buvo sunki kova! Ir jei aš nebūčiau tos kovos laimė
jus, tai šiandien, žinoma, negalėčiau taip drąsų savarankiškumą
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skelbti Bet aš laimėjau! Ir dabar visai jau neabejoju, kad 
ateity visas kovas laimėsiu!

Nutilo. Tik akys degė šviesiais žaibais ir lūpose žaidė per
galės šypsena. Kambaryj buvo jau daug šviesiau.

— Giedrios, vėsios mėnesienos naktys! Aš vis prisimenu 
Povilą, kai jis čia sėdėdavo prieš mėnulio šviesą. Kartais, kai 
vienui viena kambaryj pasilikusi ir Įsižiūrėjusi į tamsų, debesi
mis apsuptą dangų įšisvajojau, pasijusdavau tokia silpna, bejėgė; 
rodės, manęs jau nebeliko, mano visos mintys, svajonės, ateities 
laimė, visa mano -desybė — jis; rodės, kad ne aš gyvenu, mą
stau, bet jis manyje gyvena, kad mano veiksmai ir mintys, tai 
ne mano, bet jo. Ir gera, lengva, bet kartu ir silpna darydavos 
sieloje, tarytum, aš išnykstu iŠ pasaulio, lekiu į nirvaną.

Bet vėl pabusdavo manyje asmuo žmogus, lyg, išnykimo 
pabūgęs, ir kildavo mintis, kodėl ne jis many, bet aš jame nyk
stu, ir pradėdavau svyruot, abejot... Jis per meilę pats išnyksta, 
vienos sielos auka papuošia savo jaunystės džiaugsmo kelią, jis 
gali pasididžiuoti savo laimėjimu ir, peržengęs per savo auką, 
kilti dar aukštyn... Kodėl aš negaliu tokia egoistine mei e 
mylėti?

Bet nesigailiu šios meilės kovos, nes tik per ją pažinau 
save ir savo moteriškąją galią, ir šios pergalės atminimais ženg
siu į naujus kovų takus... _ Zanavykų Ašara.

Kaunas, 1926 m. sausio mėn,

„Mažasis burtininkas“.
„Mažasis burtininkas*—Volfgangas Amadėjus Mocartas, 

kuriuo savo laiku gėrėjos bei žavėjos veik visa Europa, gimęs 
yra 27 sausio 1756 metais. Tat jau 170 metų sukako nuo jo 
gimimo dienos. Šia proga pravartu bent kelis žodžius tarti dėl 
jo gyvenimo bei kūrybos.

Jo tėvas buvo amatininkų sūnus. Jaunas dar .būdamas per
sikėlė Zalcburgan, kur daug vargo ir skurdo teko jam pakelti. 
Galop gavo pas Zalcburgo arcivyskupą Jeronimą orkestre vietą.

Leopaldas Mocartas buvo stiprios valios, lankstaus proto, 
gilaus tikėjimo žrtiogus. Tos tai ypatybės ir padėjo jam iš savo 
mažojo Volfgango išauklėti didį Mocartą.

Motina Ona Marija Perti zalcburgietė buvo nepaprastai 
graži, linksma, švelni tikra savo šeimos motyna. Tą sielos gied
rumą bei širdies gerumą iš motinos paveldėjo, ir Volfgangas

Motina irgi buvo gili katalikė, l'ą savo gilų tikėjimą tėvai 
stengės Įkvėpti ir vaikams.

Iš visų vaikų Mocartams teliko Volfgangas ir keliamą me
tais už jį vyresnė duktė, o kiti išmirė. vaikus .bent" kiek
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paikino. Užtat tėvas buvo geras, ištvermingas ir gana daug iei- 
kalaująs auklėtojas. .

Y Taip augo genijus giedrioj saulėtoj šeimos atmosferoj ir 
jo skaisti siela visą gyvenimą tarsi spinduliavo tos laimingos 
kūdikystės šviesa.

Iki 3 metų Volfgangas nieku neišsiskyrė iš kitų vaikų tarpo. 
Tai buvo iųcĮrus linksmas vaikas, labai jautrios sielos. Jis nuolat 
klausinėdavo ar jį mylį ir verkdavo, jei nors juokaudami saky- 
davo jo nemylį. Perdaug giriamas jis taip pat verkė.

Vos 3 metų būdamas, išgirdo jis savo sesers pirmąją mu
zikos pamoką. Nuo to laiko ištisas dienas jis neatstodavo nuo 
klavesino, rinko tam tikrų suderinimų ir džiaugsmu nesitvėrė 
suradęs terciją ar kvintą.

Tėvas, matydamas Volfgango susidomėjimą muzika ir ga
bumus, pradėjo jį mokyti ir stengės tą genialų vaiką tinkamai 
išvystyti.

4 metų būdamas Mocartas parašė pirmą savo kūrinį: Kon
certą klavesinui ne visai, tiesa, vykusį, sunkų ir atlikti, bet visai 
taisyklingą.

Mokslas mažam Mocartui sekėsi. Ypač jis mėgo matematiką, 
mintinai išspręsdavo gana painius uždavinius; .sprendžiamais už
daviniais išrašydavo visas sienas, grindis bei suolus.

Jau šešerių metų Volfgangas buvo tiek išsilavinęs artistas, kad 
tėvas ryžosi išvažiuot į užsienius ir visus nustebinti savo vaiko ga
bumais ir išlavinimu.

Apvažiavo jie daugelį kraštų ir aplankė beveik visus didžiau- 
siuosins miestus: Mūncheną, Vieną, Paryžių, Londoną ir kt. Ypač 
širdingai priėmė juos Vienoj ir Londone.

Mocartai iš tos kelionės Zalcburgan sugrįžo ir pagarsėję ir 
praturtėję.

Mocartas dar paskui kelis sykius lankėsi Vienoj. Tiesa, ne 
visuomet širdingai juos ten priimdavo. Minėtinas jo apsilanky
mas ten 1768 m. Tuomet ciesorius Juozapas užsakė Mocartui 
parašyti operą ir siūlė vadovauti orkestrui. Jis parašė operą:

„La fintą simplice“. Tačiau senesni, gana pavydūs Vienos 
muzikai įvairiais būdais, tiesą sakant, ne visumet dorais, 
stengės jam pakenkti. Jų nedorų pastangų dėka ir pačiam Mo
cartui neteko orkestrui diriguoti ir jo opera nebuvo pastatyta.

Tuo metu Italija buvo svarbiausias muzikos centras ir lyg 
vyriausia jos vertintoja. Ten buvo daug muzikos mokyklų, aka
demijų, konservatorijų. Tat nenuostabu, kad ir Leopoldas Mo
cartas matė reikalo parodyt Italijoj savo genialų sūnų. Italijoj pa
sitiko Volfgangą ne kaipo mokinį, bet kaip garsų artistą, ovaci
joms galo nebuvo. Milane jam užsakė operą: „Pontijaus Karalius 
Mitridatas“. Nors kai kurių nepalankių Mocartui asmenų ir čia 
buvo intriguojama: kad ir šios operos nestatytų, tačiau šį kartą 
muzikui labiau sekėsi: opera buvo pastatyta turėjo labai didelio pa
sisekimo ir juo daugiau buvo statoma, juo tas pasisekimas vis 
augo. Sį kartą Italijoj Mocartai neužsidirbo daug pinigų^ir pelnė
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dar daugiau^-jie įsigijo Italijos publikos prielankumą arčiau, pa
žino daugelį įžymių žmonių ir muzikų, o svarbausia tai kad, jau
nutis artistas grįžo Zalcburgo apvainikuotas tuo metu brangin
tinais Italų laurais.

Mocarto gyvenimas ’ grįžus Zalcburgan nebuvo nei įvairus 
nei įdomus. Ištisą dieną dirbo: tai kitus mokė, tai patsai lavinos.

Bematant jis ir jaunuoliu tapo. Sąmojingas, mėgstąs drau
giją, išsilavinęs, jis visur buvo mylimas.

Tačiau ilgai negalėjo Mocartas tokiu gyvenimu tenkintis. 
Zalcburgas buvo užkampis neduodąs jokių kilnesnių pramogų, 
zalcburgiečiai persiaurų pažiūrų ir permažo išsilavinimo žmonės. 
Taigi jam, dar kūdikystėj beveik visą Europą aplankiusiam, ben- • 
dravusiam su inteligentingais, kilniais žmonėmis, nepakenčiama 
tapo aplinkuma kurios vienintelės pramogos buvo intrigos bei 
liežuvavimai. Be to, jis daug nemalonumų patyrė iš Zalcburgo 
arcivyskupo Jeronimo, kurio orkestre tarnavo smuikininku. Italų 
muzika visur tuomet buvo vertinama ir remiama. Į savo muzi
kus, kad ir gabiuosius, nedaug dėmesio tebuvo kreipiama. Tat 
ir arcivyskupas tinkamai Mocarto neįvertino. Čia, gal, dar kelios 
labiau asmeninės priežastys prisidėjo ir jų dviejų santykiai dar 
nemalonesni pasidarė. Pagaliau tėvas, matydamas, kad tokioj ap
linkumoj sūnaus genijus neišsivystys, nutarė siųsti sūnų į už
sienį. Drauge įvažiavo ir Jo motina.

Ir išvyko Mocartas šviesių vilčių ir pasiryžimo kupinas, gar
bės, o, gal, ir turtų ieškoti. Tačiau skaudžiai apsivylė.

Pirmiausia Mūnchene jam nepasisekė. Jau beveik niekas ne
prisiminė nei jo pirmojo apsilankimo. nei tuolaikinio jo pasiseki
mo kunigaikštis, kuriam Mocartas siūlės į rūmų orkestro kom
pozitorius, ne tik kad jam tos vietos nedavė, bet dar ir kalbėtis 
su juo ne labai norėjęs. Manheime jį širdingiau priėrnė. Bet ir 
ten atsirado pavyduolių, kurių pastangų dėka Mocartui nepavyko 
išsirūpinti tinkamo užiėmimo. Reikėtų vykti toliau, bet čia jis pa
žįsta Aloizą Weber, jauną, gabią dainininkę gražuolę, kuri, rodos, 
ir gilesnio jausmo jam buvo sukėlusi. Tiktai tėvo raginamas ry
žosi persiskirti su mylimąja ir vykti į Paryžių.

Paryžiuj tuo metu kovojo dvi muzikos srovės: italų, kurią 
atstovavo Puccini ir prancūzų, kuriai vadovavo Glück. Visa mu- 
zikaiinė Paryžiaus dalis: publika, kritika, spauda suskilo į dvi 
grupi. Mocartas pritarė Gliickui, tačiau nei prie vienos tų gru
pių neprisidėjo. Italų jis nemėgo dėl to, kad jie visur muzikoj 
vadovavo; prancūzai, anot jo, buvo nemuzikalus, nenusimaną Y 
muzikoj ir už tai Mocartas ir jų nemėgo. Paryžiuj jis tuiėjo 
daug draugų, kurie buvo jam Širdingi ir stengės jam padėti. Bet buvo 
ir čia žmonių, kurie ne tik juo nesižavėjo, bet dar kur įmanyda
mi stengėsi jam pakenkti. Gyvenimas Mocarto ir jo motinos 
nebuvo ištaigingas, tuo labiau kad, dažnai muzikas nemokėjo 
pasinaudot pasitaikančiomis progomis.

Tuomet buvo rengiama vadinamieji „concerts spirituels“ . 
(panašu į mūsų simfonijos koncertus). Tų koncertų direktorius
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pavesdavo Mocartui tai šį, tai tą jiems paruošti. Nežinia, ar tai 
tie paruošti veikalėliai permenki jam rodės, ar buvo kurių kitų 
priežasčių, ir jie nebuvo atliekami. Išimtį sudarė prancūzų ar 
tiesiog Paryžiaus simfonija, kuri ypatingo pasisekimo turėjo. Salė, 
kurioj ta simfonija pirmą kartą buvo atlikta, pavadinta vėliau 
sale „Pas de loup“ — vilko žingsnis (vertimas Mocarto vardo 
Volf-gang).

Paryžiuj miršta Mocarto motina. Tada jis dar nejaukiau 
pasijunta. Tėvas irgi nenorėjo, kad sūnus liktų ten vienas, be 
motinos globos, tuo labiau, kad buvimas Paryžiuj nebuvo toks 
sėkmingas, kaip kad buvo laukta.

Arcivyskupui Jeronimui tuo laiku reikalingas buvo naujas 
vargoninkas ir Leopoldas Mocartas išrūpino tą vietą savo sūnui. 
Nors ne labai norėdamas, Mocartas turėjo grįžti į Zalcburgą.

Pakeliui jis aplankė savo mylimąją, kuri tuomet gyveno jau 
Mūnchene, bet čia didžiausias apsivylimas jo laukė. Garsi dai
nininkė, gražuolė, moteriškė gana sekli ir tuščia neįvertino ir 
paniekino savo jaunystės draugą.

Skaudžiai apsivylęs, Mocartas dar ilgokai išbūva Mūnche
ne, tikėdamasis ten susirasti tinkamo darbo. Ir šį kartą nenusi
sekė. Tada grįžta į Zalcburgą, kur jo laukė nekantraudamas tėvas.

Apsivylimas ir nusiminimas slėgė jo sielą. Iš to apatingo 
gyvenimo jį išjudina Müncheno valdovas, užsakydamas operą 
„Idomeneo Kretos karalius“ Mocartas tarsi atgijo, netrukus už
baigė pavestąjį jam darbą; dalykas puikiai nusisekė. Tuo laiku 
Zalcburgo arcivyskupas parsikviečia į Vieną Mocartą ir kitus įžy
mesnius savo orkestro muzikus. Mocartas tikėjosi Čia susilauk
siąs tinkamo savb gabumų įvertinimo. Tačiau arcivyskupas ne
davė jam progas* pasireikšti: neleido dalyvauti nei viešuose, nei 
privačiuose muzikaliniuose vakaruose, tuo labiau neleido rengti 
pačiam koncertus. Del tų tai priežasčių ir dėl gana stačiokiško 
jp darbdavio elgesio juodviem tenka susipykti ir persiskirti.

Nuo to laiko_prasideda nauja era Mocarto gyvenime. Jis 
galutinai pasiliuosuoja nuo tėvo įtakos, įgauna savistovumo. 
Tai jo subrendimo laikotarpis, pats produktingiausias per visą 
jo gyvenimą. _

Jis tikėjosi tiek daug Vienoj atsieksiąs. Deja! čia Mocar
tas gyvas būdamas nebuvo tinkamai įvertintas ir neužėmė tos 
vietas visuomenėj, kurią savo talentu buvo nusipelnęs. Ciecorius 
Juozapas mėgo muziką ir, gal, būtų įvertinęs Mocartą, jei Stiak, 
ciecoriaus kamerdineris ir Salieri (jo rūmų muzikas) nebūtų dėję 
tiek pastangų, kad tą genialų žmogų laikytų nuošaliai, neduotų 
progos jam pasireikšti.

Ir skurdo tat genijus. Tik, kai Mocartas, jau netekęs vilties 
ir_ nustojęs kantrybės, ryžosi apleisti Vieną, jį pakvietė ciecoriaus 
rūmų kompozitorium, nes nenorėjo vis dėl to jo iš savo sosti
nės išleisti. Apmokėjimas buvo labai menkas, tiesa, jokio rimte
snio bei didesnio darbo irgi jam nepavesdavo, o tat ypač Mo
cartą slėgė ir žemino. Jam daugiausia teko verstis pamokomis.
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Jis noriai, rūpestingai ir bemaž pusdykiai mokė gabiuosius, ūž 
tat negabiemsiems neturėjo nei krislelio užuojautos.

Vienoj bebūdamas Mocartas įsigijo daug draugų. Ypač 
artimai susigyveno su vėliau pagarsėjusiu muziku Gaidun, ku
riam paskyrė savo 6 didelius kvartetus, pažymėdamas, kad pas 
jį išmokęs jis kaip reikiant rašyti. Vienoj jis susirado ir savo 
senuosius pažįstamus Weberius, kurių vidutinę dukterį Konstan
ciją jis vedė.

Konstancija motinos kaž kodėl nebuvo mėgiama ir todėl 
šeimoj jautės ne per daug laiminga. Gal tai jaunuosius ir suar
tino. Nei jo išrinktosios motina, nei jo paties tėvas jaunųjų pa
siryžimui nepritarė. Jie vis tik tėvų nepaklausė. Ponia Weber vė
liau atsileido, bet Mocarto tėvas ir sesuo Konstancijos ir jos 
šeimos per visą gyvenimą nemėgo. Ir to savo nemėgimo nemo
kėjo, o gal ir nenorėjo, paslėpti.

Už visus nepasisekimus ir nemalonumus Vienoj, bent mu- 
zikali Pragastengėsi Mocartui atlyginti. Jo koncertai turėdavo 
čia didelio pasisekimo, operos žavėdavo klausytojus, o ypač 
„Figaro vestuvės“.

Tuo tarpu išlaidos didėjo ir nebeužtekdavo uždarbio 
pragyventi. ' ,

Netrukus mirė ciesorius Juozapas. Jo sūnūs Leopoldas įve
dė šiokių tokių pakeitimų rūmų orkestre, kurie tačiau nei kiek 
nepagerino sunkaus Mocarto būvio. Jis taip pat liko komponuoti 
šokių rūmų baliams. Čia Praga pavedė jam parašyti operą cie
soriaus vainikavimo iškilmėms. Jis parašo: „Tito gailestingumas“.

Skurdas, rūpesniai, nepakeliamas darbas pakirto Mocarto 
sveikatą. Jau į Pragą statyti savo operos vyko jis pusiau ser
gąs, o dar labiau sumenkėjo jo sveikata ją apleidžiant juo labiau, 
kad ir jo operą Pragoj nepadarė laukiamojo įspūdžio.

Pažymėtina, kaip jis sukūrė savo „Requiem“. Kartą pas jį 
atėjo kaž koks nepažįstamas žmogus ir užsakė jam parašyti 
„requiem“. Jis sakėsi negalįs pasisakyti vardo ir patarė Mocar
tui nesistengti apie jį sužinoti, nes, girdi, vis vien tai jam ne
pavyksią.

Tas nepaprastas užsakymas, o ypač jo užsakytojo paslap
tingumas, padarė didelio įspūdžio sergančiam Mocartui k, gal 
pagreitino jo mirtį. Jis įsikalbėjo, kad tas paslaptingas svečias 
užsakė „requiem“ jo paties laidotuvėms: lyg tik jis pabaigs dar
bą—turės mirti.

Tos minties slegiamas Mocartas vis ėjo silpnyn. Jo žmo
na ir draugai įvairiais būdais stengėsi jį nuraminti. Niekas ne
gelbėjo. Kiek pasitaisęs, jei tik pradėdavo savo „requiem“, vėl 
susirgdavo. Ir taip jis neužbaigė to savo kurinio. Prieš pat 
mirdamas jis pavedė tai padaryti savo mokiniui, o kartu ir drau
gui, Ziumaierui, nurodęs, kaip šis turėtų tai atlikti. Mocartui 
mirus paaiškėjo, kad tas paslaptingasis „requiem“ užsakytojas 
buvo norėjęs tą^kūrinį paskelbti savo sukurtą.1791 m. gruodžio 
5 d. mirė tas kilnus žmogui ir didis genijus. Pragoj jo laido-
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tuvių dieną buvo atliktos iškilmingos pamaldos, kuriose dalyva
vo tūkstantinė minia. Vienoj tuo tarpu niekas nelydėjo to mu
zikos Šulo į jo paskutiniojo, amžino poilsio vietą, nes jo žmona 
sirgo, o draugai bjauraus oro pabūgo, Mocarto našlė liko be 
skatiko, tad negalėjo ji užpirkti kapinėse atskiro žemės sklypo 
jam palaidoti, o visuomenei tat nerūpėjo. Jį palaidojo į bendrą 
duobę, kur 10—15 karstų kartu sumesdavo, o po 10 metų vėl 
kitus į tą pat duobę laidodavo. Vėliau norėta susirasti Macarto 
kapas, bet nepavyko. Ir iki šiai dienai tikrai jo nėra radę, vien 
tik spėliojama.

Mocartas buvo gal vienas doriausių bei kilniausių savo 
laiko žmonių. Nuoskaudas jis tuoj pat užmiršdavo ir dažnai 
darydavo gera tiems, kurie tik vakar buvo jį užgavę ar nuskriau
dę. Jo švelnumas buvo tiek sub tilus, kad nesiekė nei savo naudos nei 
malonumo, jei tai butų galėję bent mažiausio kitiems nemalonumo 
padaryti; pav., jis nesutinka pasilikti pas Prūsų karalių Vilhelmą, kuris 
tinkamiau jį įvertino negu Austrų ciesorius, nors tai jam būtų buvusi 
pelninga vieta. Nesutinka jis vien dėl to, kad nenori padaryt nema
lonumo ciesoriui Juozapui jį apleisdamas.

Išnaudodavo Mocartą kas tik norėdavo. Daugelį savo kūri
nių jis yra parašęs be jokio atlyginimo savo draugams, norėda
mas jiems materialiai padėti.

Mocarto muziką tinkamai charakterizuoti ir įvertinti galėtų 
tik specialistas, gerai šioj srityje nusimanąs.

Bendrai apie ją, gal, tiek tegalima pasakyti, kad ji grakšti, 
kilni, liringa, bet joje nejauti žmonijos kančiomis nusiskundimo.

Jis pats tiek daug skausmo buvo patyręs, ir, rodos, tas 
skausmas. būtinai turėtų pasireikšti jo muzikoj. Tuo tarpu ji 
kupina Šviesos jr dvasios ramumo, tarsi, patirti skausmai sukel
davo to žmogaus sieloj vien kilnią, dieviškąją jos dalį, o jei joje 
kartais žymu Jyg skausmo šešėlis, tai jį tuoj seka sielos ramybė 
išplaukianti iš nuolankumo Apveizdai. Jo muzika neaistringa, joje 
reiškiasi jausmas, gyvenimo džiaugsmas ir poezija, joje nėra nieko 
šiurkštaus ar trivialaus. Kokia jo siela buvo gyvenime, tokia pasi
reiškė ir muzikoj. Gal, ta muzika per daug apdailinta ir nulyginta, 
nors tai yra, rodos, daugiau formos atžvilgiu. Mums reikėtų, 
gal, daugiau paprastumo. Bet tatai jau yra bendrasis anų laikų 
pažymys, kuris pasireiškė ir Mocarto kūriniuose.

Labiausia jo mėgiama ir labiausia nusisekusi jo kūrinių 
forma buvo opera. Jis ją išvystė ir pirmasis įvedė muzikoj dra
matizmą. Pirm Mocarto ir operoj ir bendrai muzikoj vyravo 
Italų mokykla. Ji vertino efektingumą, visai nebuvo jos kreipia
ma dėmesio nei į turinį, nei į suderinimą muzikos su žodžiais. 
Fantazija buvo varžoma netikusių persenusių taisyklių. Buvo 
ir daugiau kitų netobulumų pav. leisdavo sustoti ne vietoj, kad 
būtų duodama progos dainininkui parodyti savo balso lankstu
mą arba dar pav. leisdavo prisigauti oro ilgesnei gaidai ir išlaikyti. 
Visus tuos trukumus Glück pirmasis pastebi ir stengiasi juos 
pašalinti Mocartas dar labiau buvo nusistatęs prieš tuos visus
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netobulumus muzikoj. Jis yra italų operos reformatorius ir įkū
rėjas vokiškosios.

Mocartas buvo Beethoveno pirmtakūnas. Savo kuriniais jis 
išdirbo publikos skonį, parengė ją prie tinkamo įvertinimo di
džių, amžiais savo vertės nenustojančių, genialaus Beethoveno 
kūrinių.

Pir mose Mocarto operose žymu italų kompozitorių įtaka. 
Tačiau jau „La fuinte gardiniera“ pradeda reikštis jo genialus 
savitumas, kuris juo toliau juo ryškesnis darėsi. Žymiausi jo 
kūriniai, kuriuose jo genijus visiškai gavo pasireikšti yra operos: 
„Figaro vestuvės“, „Kerėjanti fleita“ ir „Don žuanas“. Visas tris 
parašė Mocartas Vienoje gyvendamas.

J. Laurinavičaitė.

Prie milžino kapo.
i (A. a. Petrutei Tulabaitei paminėti).

Automobilius dunda, lekia, it vėją vydamas vakarų link, 
palikdamas užpakalyj savęs didelius dulkių debesius ir jau senai 
išnykusį tolumoje M. miestą. Jis neša neša mane ten, kur 
mintis jau senai nuskrido, kur laukia manęs nesvetima širdis, 
kur turėsiu išvysti tėvynės Sūnaus gaivintojo jau tiktai kapą, kur 
nurims, gal, ir manoji širdis, išvydusi žydriąją padangę, po ku
ria kitados alsavo tėvynės milžinas Vincas, palikdamas ten ir 
paskutinį „sudiev“ Žemės tėvynei...

Einava dviese siauroku, smiltingu keliu, linksmai kalbėda- 
mosi, juokdamos, tik medžiai, augą abipusiai kelio, tyliu žvilg
sniu palydėję, liūdnai šlamėdami, seka toliau stebėtiną amžiais 
nesuprastą pasaką. O mudvi žingsniuojava vis aukštyn ir auk
štyn į kalną, bendrąją šventovę, liūdną, tamsią karaliją, kur 
žmogaus sielos paslapčių gelmės, amžiams uždarytas šaltąjame 
kape, ištikimai saugo vienintelis draugas kryžius, tiesus, aukštas, 
besiekiąs dangaus žydrumos, o pranašinga išvaizda, tartum, sako 
praeiviui: „Tenai, praslinkus metams, paslaptys tačiau nebebus 
paslaptimi“ — arba, žiūrėk, kitur kryžius senelis palinkęs vaitoja 
apleisto kapo, savo neišvengiamos pražūties, tuoj išnykstančios 
paskutinės žymės, kad Čion glūdi paslaptis — viena pasaulio 
dulkė... Mudvi vis kopiava aukštyn tarp didingųjų kryžių: viena 
džiaugsminga, laime spindinti, kita susimąsčiusi, liūdna. Ji. 
žvelgdamos į tolį, tartum, laimės uostą temato, aš gi, sužavėta 
kapų melacholinga tyla, tik kryžius, kryžius... Mane traukia pa
rymoti, atsidusti prie kiekvieno naujesnio kapo, žvilgterėti ten 
giliaus, kur aukso paslaptys glūdi, bet ji vis skuba, it pasla
ptingos jėgos traukiama, į kalno viršūnę, skuba ten, gal būt, 
kur skaisčiau gegužės saulė šviečia, linksmiau aukštieji beržai
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ošia, liūliuodami savo-melodijomis vargingą miestelį, radusį 
globą liūdnosios karalijos pašonyj bei Šešupės aukštųjų krantų 
užvėjoj; siaučia jie savo melodijas ir plačiąja!, vos akimis apma- 
tomai apylinkei, ir toli toli už josios ribų.

Apsistojova prie vieno kapo kalno aukštumoj, seno, o gal, 
naujo, nes paminklas, ant kurio parašas neapčiuopamas mūsų 
akimis, papuoštas puikiu tik suskintų rožių neužmiršuolių vai
niku. Ji, švelniai apkabinusi dešiniąja ranka paminklą, kairiąja 
pasirėmusi ant geležinės darželio tvorelės, pasvirusi prie kapo, 
ramiu žvilgsniu žiūrėdama į mane rymančią ant kapo tvorelės, 
širdingu balsu tęsė toliau jau pradėtąją kalbą: „Štai manojo 
džiaugsmo ramybės ir laimės šaltinis, šios dienos manosios 
linksmybės versmė! Ar matei tas nebaigusias degti žvakes ant 
šio kapo?— tai ne žvakės, tai mūsų visų suneštoji karšta meil ė 
čia liepsnoto šiandieną nuo ankstybojo ryto! Ar atspėji käs 
Čia?—žiūrėdama į vainiką tęsė ji — tai mūsų dėka ir žadėjimai 
sekti savo tėvą ir brolį, tėvynės ištikimą sūnų. Bet tau pasakys 
dar daugiau bešlamą senieji beržai ir pušelės, kad mūsų širdyse 
jau įrašyta 15-oji gegužės, pasakys tau ir maloniai tešypsanti 
nevilinga saulutė, kad ir mūsų sielos gelmės šiandien buvo ne- 
vilingos"... Ji nutilo. įbedusi akis į kapą kažką mąstė, jautė. 
Jos veidas pradėjo niauktis, akys liūdnai, skausmingai žiūrėjo į 
kapą, nejučiomis ji vis glaudėsi arčiau paminklo. Rymojau, it 
prirakinta toje pat vietoje, tyliai, liūdnai klausydama ką kalba 
ne ji, o, tartum, šis kapas, aplinkiniai beržai. „Man liūdna, bi
jau, kad, įėjusi į mano sielos viešpatiją, neįstengsi suprasti pa
prasčiausių jos troškimų, suprasi klaidingai, o, gal, ironingai 
nusišypsosi iš švenčiausių man jausmų. Bijau pažvelgti atga
lios — ten tiek kančios, tiek spygliuotų rožių, laistytų karštomis 
ašaromis, sudžiūvusių benešant prie laimės angos, tiek nusivy
limų ir vėl naujos vilties. O šiandiena taip gera, taip ramu 
čion.— Bet praeitis...“ Ir jos, trumpai minutėlei nušvitęs, veidas 
vėl apsiniaukė.

Taip, brangioji, tada, kai mane jaunutę, vos pražydusią 
gėlę, atviliojo štai ten paslaptingos Šešupės bangos, vilinga lai
mės šypsena, atviliojo iš triukšmingo pasaulio ir paliko nyku
moj— blaškiausi vienų viena tarp keturių savo kambario sienų. 
Man trošku, man ankšta ten buvo, siela veržėsi į laisvę, į neri
botą laimę... O tada, kai, rodės, gyvenimo vyliai ironingai šyp
sojos iš jaunutės aukos, verkiau tyliai vienų viena vidurnakčio 
tamsoj, paslėpusi giliai priegalvyje galvą, kad tos kurčios, šaltos 
kambario sienos neišgirstų sielos raudos, kad nepravirktų drauge 
su manimi ir neišduotų nakties vėjui sopulingo sielos skundo. 
O tada, kai dienos šviesa stengės atverti sielos vartus, bėgau 
nuskandinti Šešupės banguosna skausmus, bėgau laukuosna, 
ieškodama ramybės nekaltuose gėlių žieduose.

Tada pirmą kartą atklydau šion karalijon, prie palaiminto 
šio kapo... Prabėgo metai ir antri, kai tas šaltas, nebylis kapas 
atvėrė man savo gelmes ir parodė ką slepia savyje, kokias
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paslaptis saugo. Ir pažinau ir supratau, kur mano džiaugsmas, 
ramybė, kur mano laimė, kur ateitis“... Nutilo. Priglaudusi 
galvą prie paminklo, primerktomis akimis ramiai šypsojos, žiū
rėdama į tolį, o dešiniąja ranka vis švelniau apglėbdama pa
minklą. Stovėjau nejudėdama ir tyliai klausiaus, žiūrėdama tai 
į ją, tai į kapą, ar ir man neatvers savo gelmių, bet veltui -- 
„Tada, pradėjo ji vėl, kai vėl sielą susopa, kai nuvargusią nuo 
sunkaus darbo vilioja apgaulingon sapnų karalijon, einu viena 
smiltingu keliu vakaro tylumoj, kada sidabro mėnuo lėtai plauk
damas, seka mano žingsnius, seka paskui drąsindamas ir 
bučiuoja grįžtant savo Šaltu, išblyškusiu veidu manąjį, spindintį 
viltimi, atgijusį nauju džiaugsmu, pasemtu štai iš šios vietelės, 

iš tolo. O, tada aš dainuoti galiu su Maironiu
. p

„Tarp skausmų vidaus 
linksmas juoktis galiu ir 
kūdikiai laimės pavydi0...

regėtos bent 
kartu:

Ir štai, 
atšokusi nuo 
pabučiavo ir, 
dėjo: „Ar tu

a

staiga visiškai pralinksmėjusi, smarkiai, grakščiai 
kapo, švelniai apkabinusi mane per taliją karštai 
rodydama pirštu j paminklą, tyliai tyliai sušnabž- 
žinai ką reiškia Šis nulaužtas, jaunas ąžuolas? — 

Taip, tu žinai — O aš norėčiau būti palaužta pušele 
ramūs, kūdikiškas nusišypsojimas sutiko mano tik liūdną, išgą
stingą žvilgsnį ir dvi dideli ašari.

„Na, kas tau, brangioji, juk aš tik taip sau, pajuokavau, o 
tu...“ Linksmino ji mane. „Na, einava geriau iš Čia, nes matau, v f J J 9

ne tau skirta ši vietelė gydyti širdperšoms, gaivinti suvargusią 
sielą, ar semti jėgų naujam darbui“...

Ir vėl dunda, lekia automobilius, ir vėl jis neša mane pa
skendusią minčių bei svajonių sūkuryj, ir vėl vėjas drasko kasas, 
bučiuoja liūdną veidą, kužda ausin naujas tik gimusias linksmas 
ir liūdnas mintis, gimdo naujus pasiryžimus, griauna, blaško 
daugumą senųjų, pyksta, šėlsta neįveikęs tvirtųjų ir nurimsta. 
O aš vis tebelekiu priekin, ten kur linksmesnė žydruoja padangė.

Dulkė.
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42 Prie aukuro

Prie aukuro.
Ar Šėlsta įnirtusi jūra plačioji,
Ar tyliai bučiuoja gėliuotus krantus, 
Ar tamsi naktužė apglobia žemelę, 
Ar rytas saulėtas, ar vakars ramus, 
Ant aukuro tviska skaisčioji liepsna. 
Prie aukuro rymo mergaitė jauna.

Ji myli tą ugnį ir kursto ją uoliai,
Nors kartais taip skaudžiai pajuokia varguoliai, 
Varguoliai, kurie tos ugnies nepažįsta, 
Kurie tamsumoje klajodami klysta. 
Bet skaisti Širdis lietuvaitės jaunos...
Jinai nebepyksta dėl pajuokos tos.

Ji ima mažutę ugnies kibirkštėlę, 
Praskleidžia tamsumą niauriosios nakties 
Ir neša šventosios ugnies truputėlį, 
Ir trokšta nušviesti tamsumą širdies... 
Štai, vietoj klaikiosios, niaurios tamsumos, 
Sutviksi skaistus spindulėlis šviesos.

Bet kas tau, mergaite, taip veikti įsakė? 
Dėlko tą ugnelę taip saugoj! uoliai? 
Dėlko nebesirenki platųjį taką, 
Kuriuo taip pamėgo keliauti jaunuoliai? 
Kas riša prie aukuro tavo širdelę? 
Sakyki, skaisčioji mergele!

Mergaitė atsako: „Aš trokštu mylėti.
Del meilės gyventi, kovoti, kentėti, 
Dėl meilės Aukščiausio, dėl meilės žmonių. 
Su meilė aš noriu keliaut į pasaulį, 
Su meile — pasveikinti skaisčiąją Saulę 
Ir meilę, tik meilę skleist tarpe žmonių.

Aš šitą ugnelę taip uoliai kūrensiu 
Ir gaisrą didžiulį iš jos išūgdysiu: 
Aš saugosiu aukurą šventą ir tvirtą. 
Ir gaisro šviesa užlies šią žemelę 
Parodys žmonijai išganymo kelią... 
Aukščiausia Valdove, kad būtų taip skirta...!

Gailutė.
i
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Idėjų keliais 43

P. Or—tė.

Idėjų keliais.
Praėjusiame „N. V.“ numery stengiausi duoti trumpą ben

drą apžvalgą apie ateitininkijosį idealą vedančius praktinio gy
nimo kelius. Smulkiau nesigilindama, išskyriau du labiau charek- 
teringu idealo keliu: visuomenišką, pasaulinį ir vienuolisku-idea- 

-Įųjį; buvo nurodyti jų atskiri pažymiai Jr būtinieji privalumai. 
Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kuris yra pasirinktinas mote
rims; žinoma, negalima nė vieno piršti, nes abu yra geri, ir aš 
tik smulkiau žadu panagrinėti, kokios pareigos ir uždaviniai yra 
skirti moteriai kiekviename idealo kelyj, o toliau lai kiekviena 
sąmoningai ką renkasi ir sprendžia.

Pirmiausia imkime posakį: moterys privalo gyventi ir dirbti 
visuomenei. Su šia nuomone jau dauguma moterų sutinka, tik 
skiriasi dėl būdų, kuriais manoma geriau būtų moterims eiti į 
visuomenę ir kuriais būtų tikslingesnis ten jų darbas.

Nors ir nelabai senai, bet jau pripažinta, kad moteries 
dvasiniai turtai yra nemažesni už vyro, tik skiriasi jie kokybės 
žvilgsniu. Moterų jėgos daugiau yra jausmų gilumas, jautrumas, 
intuicija; ji sugeba geriau veikti į vidujinę, idealiąją dalykų pusę; 
vyro valios geležies jėgą moteriai atstoja jos kantrybė, nes ji 
geriau moka nukęsti skriaudimus, kantriau pakelti vargus, susi
taikinti su gyvenimo sunkumais. — Jei kas norėtų šiuos dalykus 
neigti, lai pirmiau gerai pagalvoja, ar jis yra supratęs moters 
kantrumą, kokį ji gali parodyti kaipo motina, kaipo dažnai vyrų 
žeminamas nuolat kenčiąs, kovojąs ir liekąs neįvertintas asmuo. 
Jai visuomet bus brangus pasaulio vidus, siela, intuicijos galy
bės, į kurias tik j t savo jautria širdim tegali prasiskverbti. Pats 
pirmutinis visuomeninio gyvenimo pagrindas, šeima, yra moteries 
rankoje, o kad kiekvieno dalyko teisingas reformavimas ar kul
tūrinimas eina visuomet nuo paties pirmutinio pagrindo, visiems 
žinoma. Moterims nereikia titulų, jos turi stovėti aukščiau titulų, 
jos turi būti neblogesnės politikės už vyęus, turi lavintis visuo
meniniame gyvenime, suprasti pasaulio reiškinius, jų įtaką žmo
nijai, kad galėtų tiksliai varyti tą pagrindinį žmonijos kultūrini
mą, tą asmeninį gyvenimo tvarkymą, nes tada ir vyrų, titulų 
nešiotojų formalios tvarkos — valdžios vykdytojų bus didesnis 
darbo produktingumas. Iš Čia matome, kad moteriai reikia mok
slo, aukšto plataus mokslo visose proto lavinimosi srityse. Są
žiningo didelio prisirengimo kasdienių rejkalų tvarkymui.

Šiame straipsnyje perplatu yra nagrinėti šeimos esmė, 
bet prie progos galiu pakalbėti, kad moteris be aukštesnio išsi
lavinimo, baigus vien virtuvės mokyklą ir ištekėjus už aukštai 
išmokslinto vyro, šeimynoje tegali vaidinti vien geros, sąžiningos, 
nemokamos tarnaitės rolę. Arba, jei ištekėjusi moteris apleidžia 

. dvasios bei proto darbus ir pasilieka sau vien virtuvę ir lopšį, 
tai jos kultūrinimasis sustoja, ji nebeina priekin, o tuo pačiu
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tvės keliu, reikia pagerbti tas vienatvėje ilsinčias sielas, nes ko
vos, kurias jos veda ištisą gyvenimą lig galutinos pergalės mir
ties, gal, kartais viršija genijaus viršžmogio jėgas, ir paslaptys, 
jose glūdinčios, didžios ir mums dažnai nesuprantamos.

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
Mergaičių posėdis.

1925 m. gruodžio mėn. 29 d. esant Kaune At-kų kursams, 
įvyko mergaičių posėdis. Dalyvavo 28 atstovės ir 20 narių ir 
svečių.

Posėdį atidaro C. V. Merg. Reik. Vedėja A. Stalioraitytė 
šiais poeto žodžiais:

»Jei meilės žodelį turi, Pasauly tiek pykčio vaidų,
Neslėpki jo savo širdy, Tiek kruvinų visur žaizdų.
Nulaužk jį, kaip šaką gėlių Čia vienas žodelis meilus, 
Pagydyti aibei skausmų, Padaro širdy stebuklus“.

Šiuo būdu ji pabrėžė mergaitės uždavinius ir vertę. Ilga, 
širdinga ir skambi jos kalba giliai palietė dalyvių sielas. „Skais
tybė tai brangiausias mergaitės turtas“, kalbėjo ji, „kurį gražiu 
žiedu išugdžius, galima tikėtis iš būsimos motinos, auklėtojos, 
žmonos ir kultūringos darbininkės tikrąja prasme tos puikiosios 
rožės, kuri pas Kristaus kojas žydi. Mūsų tautoj trūksta doros. 
Ją atgaivinti tikrąją tėvynės drauge palikti, gali tik susipratusios, 
doros moterys. Čia, draugės, mūsų pirmoji pareiga sayo org- 
joj, savo kuopoj su ja susigyventi, kad išėjus į platesnį gyve
nimą nereiktų bijoti mažiausio vėjo“. "

Siūloma ir priimama ši darbų tvarka:
1. Posėdžio atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimai.

V

3. Tolimesnis veikimas.
4. Laisvas žodis.
J prezidiumą kviečiamos C. Griniūtė ir K. Kasperavičiutė.
Posėdis buvo labai gyvas. Daug kalbama įvairiais reikalais: 

apie kuopelių sutvarkymą, naujų sekcijų steigimą ir jų programų 
reikalu apie vakarų, švenčių bei loterijų ruošimą ir kitus dalykus.

Kalbų išvados šios:
1. Dirbti org-joje švelniu, bet griežtu budu, palaikant tvar

ką ir kuopoj jaukumą.
2. Daugiausia dėmesio kreipti į savęs auklėjimą, pildyti sa

vo dvasios turinį ir ruoštis savarankiškam gyvenimui.
Priemonės:
1) tinkamas kuopelių sutvarkymas;
2) naujos sekcijos;
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46 Iš mergaičių moksleivių gyvenimo
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a) gailestingų darbų,
b) pritaikomojo meno,
c) rankdarbių.

3) išsirašyti kiekvienai kuopai bent vieną mergaičių laikraš
tėlį svetimomis kalbomis,

4) uoliai studijuoti ir platinti »Nauj. Vaidilutę“.
- C. V. Merg. Reik. Vedėja pasiūlė „Kuopos Merg. Reik. 

Vedėjos pareigų projektą. Projektas šis buvo priimtas. (Čia jo 
nededame, nes jis turės būti apsvarstytas C. Valdybos posėdyj 
ir tada išsiųstas kuopoms.

Laisvojo žodžio punkte buvo pasitarta keliais dienos klau
simais, pasidalyta mintimis. Prisiminta buvo mūsų draugė a. a. 
Tekliutė Spudaitė, nors ne visoms pažįstama, bet savo siela ar
tima ir brangi, o jau atsiskyrusi su šiuo pasauliu, iškeliavusi į 
dausų šalis, priplaukusi Ramybės Uostą.

Tuo mes ir baigėm savo jaukų gyvą posėdį (12 vai.;. Pasi
ryžimo pilnos po kurio laiko vėl pasimatyti1), nudirbtais darbais 
pasidžiaugti. K. Draugė.
Šiaulių ateitininkių mergaičių kuopelės savistovaus 

4 metu veikimo sukaktuvės, b
Mažai yra gyvenime valandų, kurias minint aplanko mus džiau

gsmas, nes mūsų darbai retai mus patenkina, kai mūsų tikslai ir su
manymai labai plačiai užsimoja. Bet šios panašios mintys nekilo mū
sų galvose ir nešaldė jaunų sielų entuziazmo, kai mes panorom švę
sti savo savistovaus darbo ketvertų metų sukaktuves. Visu uoj 
lumu dirbta ir nesigailėta to darbo. Rodos, jutome, kad prisimi
nusios tai, kas yra jau padaryta, dar uoliau vėl imsimės darbo.

Laukiamoji sukaktuvių diena buvo šių m. sausio mėn. 16 
d/ Tą dieną, 4 v, pp., įvyko iškilmingas susirinkimas, kurtame 
gausingai dalyvavo visos at-kės, berniukai at-kai ir iš Kauno 
svečiai — studentės-ai. Erdvi, gražiai išpuošta gimnazijos salė 
kupinai prisipildė šviesos, malonaus eglių kvapo ir Širdingo, 
berūpestingo klegesio, kurį pakeitė rimtas iškilmingumas susi
rinkimui prasidėjus. Tautos ir at-kų himnus pagiedojus, kurie 
galingai aidėdami. žadino drąsą ir ištvermę jaunose sielose, 
prasidėjo visa eilė sveikinimų.

Sveikino mokytojai išreikšdami džiaugsmo ir vilties, kad 
at-kės, visuomet darbščios mokinės sugebės gyvenime daug ką 
nuveikti ir savo kilnioms idejmns. Centro Valdybos vardu 
sveikino stud. Piktuižis. Stud. Stalioraitytė sveikino studenčių at kių 
vardu ir savo ilgoj ir nuoširdžioj kalboj nurodė mergaitės^at-kės 
uždavinius gyvenime. O tie uždaviniai — nešti gyveniman kuo 
daugiausia šviesos ir šilimos, o savo širdį laikyti gryna ir kupi
na meilės bei pasišventimo.

Toliau sveikino Šiaulių rajono pavasarininkų, Liet. Kat Mo
kytojų Sąjungos, Joniškėlio vid. mokyklos at-kų vardu. Raštu 
sveikino Joniškio Liet. Kat. Moterų Dr-jos Valdyba.

 \ ____ ________ _ . ' ■ ' I ■

'j Naujais gyvenimo įspūdžiais pasidalyti.

v
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Iš mergaičių moksleičių gyvenimo 47

Visi linkėjimai — taip gražūs ir gilūs. Jie ragins į darbą 
ir neleis nusiminti.

Keturių metų darbavimosi apžvalgą darė stud. Labanaus
kaitę, paliesdama pirmuosius kuopelės gyvenimo metus iki 1925 
m. Ji vaizdingai nupasakojo kokiose sąlygose teko pradėti 
darbas ir kokie sunkumai teko pakelti skinant pirmuosius takus. 
Jai tas gerai žinoma, nes pačiai teko tatai atlikti kuopelę orga
nizuojant ir jai pirmais metais pirmininkaujant.

^Apžvalgą tęsė draugė M. Švobaitė, nupasakodama kuopelės 
praeitų ir šių metų veikimą. .

Iš apžvalgos pasirodė, kad at-kės uoliai rūpinasi savo idėjų 
pažinimu, jų įgyvendinimu ir stengiasi save auklėti ir lavinti. 
O gražiausias mūsų kuopelės pažymys, tai tas, kad mergaitės 
nesišalina nuo darbo, kuris šaukte šaukiasi dirbamas: nemažai 
mergaičių dirba pavasarininkuose ir uoliai remia abstinenciją.

Tą pačią dieną, 7 v. pp. prasidėjo vakaras. Vaidinta 3 y. 
Vydūno misterija „Mūsų laimėjimas“ be to, atlikta baleto ir 
plastikos dalykėliai. Vakaras buvo vienas iš geriausių, kokie 
pas mus esti. Jo pavyzdingumu stebėjosi gimnazijos pedago
gai. Įvairi programa ir tvarka nevargino mūsų svečių, o gal 
jiems ir malonumo suteikė.

O dabar praleidus tą savo šventę, lieka dirbti toliau, vyk
dyti nors iš dalies tuos gražius linkėjimus, kurių taip daug 
mums suteikė ta gražioji diena ir vien darbu, vien tiktai darbu, 
o ne žodžiu, parodyti, jog mylime savo kilnias idėjas ir moka
me jas įgyvendinti. į. J—te.

Kaunas. S. m. vasario 7 d. Kauno . „ Aušros" gimn. vyres
niųjų mergaičių ateitininkių kuopelė suruošė viešąjį susirinkimą.

Viešieji susirinkimai buvo įvesti Kauno kuopoj prieš trejetą 
metų artimesniam dvasiniam narių bendravimui ir draugiškumui 
sustiprinti, parodyti kuopelės jėgas, paskatinti kuopeles energin
giau veikti.

Ir šis viešas susirinkimas, bent iš dalies atsiekė savo tikslą. 
Gausiai atsilankė draugių, skaityta referatas apie mergaičių veiki
mą organizacijose, sukėlęs nemaža ginčų. Pora gražių rašinėlių 
iš „Šekspyro gyvenimo bei kūrybos apžvalga“ sudarė gerą nuo
taiką. Padeklamuota keletas savo bei mūs žymesnių poetų eilė
raščių, padainuota duetai ir solo.

Sus-mui pasibaigus visi dalyviai nuėjo į čia pat esančias 
Jėzuitų bažnyčios pamaldas. Joms pasibaigus visi grįžo salėn ir 
draugiškai pažaidę bei padainavę porą valandų išsiskirstė skaičių 
jausmų, tvirtų pasirižymų kupini.

Kauno at-kai sudarė rajoną, kuriame yra 5 kuopos. 2jų 
kuopų pirm-kais yra mergaitės: Lūžaitė ir Kuodytė.

> Ukmergė. Pedagogų Taryba leido at-kėms vieša’ veikti. 
Mergaičių kuopelė slapta buvo padariusi 8 sus-mus, viešai 1, 
kuriame skaitytas referatas „Psichologijos.^reikšmė literatūrai“.

Žemaičių. At-kės konferencijos metu ruošė loteriją „Nauj.
Vaidilutės“ naudai
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48 Iš mergaičių moksleivių gyvenimo

Kaišiadorys. Mergaitės pradėjo veikti skyrium. 1925 m. 
padaryta 2 sus-mu skaityta Mesevičiutės paskaiti: „Afckų dar
buotė“, „Tradicinis moksleivių gyvenimas“. Kuopelėj 25 nariai.

Naumiesfyj (Sakių apskr.) mergaitės įkūrė gailestingų dar
bų sekciją.

EžerėnaL Mergaitės pradėjo veikti skyrium nuo bernaičių.

Visi gali būti misionieriais.
u . . . ■

§ Afrikos vidury yra didelė šalis, pavadinta Kongo; tenai yra 
15 milijonų žmonių, kurie dar tikro Dievo nepažįsta. Misijonie- 
rių saujelė, yra užsiėmus Kristaus mokslo skelbimu tame krašte 
tiems nelaimingiems juodiems negrams. Tiems misijonieriams, 
kiekvienas iš jūsų gali padėti rinkdami senus pašto ženklus.

§ Senų pašto ženklų „Rinkimo draugija“ yra Lježo (Liege) 
mieste (Bielgijoje), Didžioje Seminarijoje; ji gauna iš to darbo 
didžiausią naudą. Visų kraštų katalikai, renka senus pašto žen
klus ir siunčia juos į Lježą (Liege), ir tuo būdu dirba Misijai 
ir gali tikrai pasisakyti, jog dalyvauja su Misijonieriais 
versdami netikinčius krikščionių tikėjimam

§ „Draugija“ egzistuoja nuo 30 metų, ir per tą laiką, už 
parduotus senus pašto ženklus, yra surinkus daugiau kaip 250 
tūkst. frankų; už tuos pinigus yra įtaisius 5 sodžius, 28 baž
nytėles ir vieną ligoninę, platindama tuo būdu šventą Kristaus 
Tikėjimą tarpe tų nelaimingų juodųjų negrų, buvusių iki šioliai 
piktos dvasios žabanguose.

§ Šv. Tėvas Leonas XIll-sis, o paskui Pijus X-sis ir Be
nediktas XIV-sis yr suteikę visiems to darbo rėmėjams gerada
riams ir jų šeimynoms Apaštališką palaiminimą. Be to:

1) Visi geradariai yra minimi per „Memento“ kiekvienose 
Mišiose, laikomose kunigų Misijonierių, to darbo rėmėjų. *

3) Tris syk per mėnesį laikoma specialės šv. Mišios jų in
tencijai Didžioje Seminarijojev Lježo (Liege) mieste.

3) Gruodžio 3 dieną (Šv. Pranciškaus Ksavero) geradariai 
irgi gali gauti atlaidų.

§ Katalikai! Visi galite dalyvauti tame gražiausiame darbe 
ir atvesti prie Dievo žmones, tik rinkite senus pašto ženklus ir 
siųskite juos į Lježą (Liėge), o už kiekvieną atsiuntimą, „Drau
gija“ siųs jums nuoširdų „ačiū!“

§ Neužmirškite Jėzaus Kristaus žodžių:
„Ir kas bus davęs vienam šitų mažiausių atsigerti tik taurę 

šalto vandens... iš tikrųjų, sakau jums, nepraras savo užmoke- 
snio“ (Mat. X. 42). Pašto ženklai reikia siųsti šiuo adresu: f

Belgijon
„Oeuvre des vieux Timbres“

Grand Sėminairę Liege (Belgique).
Kun. M. Nairfalise.

Redaktorius-leidėjas p. St. Ladygienė.
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Pašto dėžutė. ' ''.
J^DrungaUei. „Skamba stygos“ netilps, eilutės gyvos, bet 

tuščios savo turiniu.
Drauge, galt gerai rašyti, lauksime daugiau.

Jūružei. „Varpai0 atidėjome, „Tai visa paprasta“ — iš tikro, 
paprasta ir negilu, netilps,

Nuvytusiai Oėlei ir Nurimusiai Sesutei — rašinėlius atidė
jome, bet greičiausia jie n

4Ä?f&^erdideiis sekimas, dalykėlis verksmingas, bet ne
naujas. ■

Dainužei. Prašome raštus redakcijai siųsti pasirašius pavar
dę ir adresą. -

Laimės Spindulėliui. „Plauk, laiveliatidėtas sekantiems kar
tams. • •'

K Genytei. Vėliau gal sunaudosime, bet dabar nesenai tas 
pats dalykas tilpo „ Lietuvoje“. Panašūs raštai mums labai reikalingi 

r ' ■ ' ' - * t * ' - * ’ * *. . . W

T

Aukos

mw.«iii»irii ■luniaiimi

Gražiausias vaikų laikraštis

«Saulutė»
|Į Daugybė paveikšlų! Daugybė paveikslų!
B Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, juokai.

S v Piesos vaikų teatrui.
1 Zinutės is gimtojo krašto ir iš plataus pasaulio. 

Ivarumėliai.
Uždaviniai ir pramogėlės.

Patarlės, priežodžiai, mįslės.
Darbeliai iš popieriaus, molio ir kitokį 

Laikraščio kaina: metams-—14 litų, pusei metų
| 7 litai, 3 mėnesiams—3 V2 lito.
| Eina 2 kartus per mėnesį.
| Paveikslus piešia t
į Leidžia „Pasakos“

* *

I Adresas: „Saulutė
Į Vienas Nr. su

*

iti dailiu 
ius A. O 

s“ Administracija Jur
• -v • 1 » • • v • 11
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..Šviesos“ spaustuvė
. KAUNAS 

Jakšto gatve Nr. Ž.
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