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Musų didžiajai bendradarbei.
Kaip švelni, pavasario saulės šypsena, malonus tyro vėjelio 

dvelkimas aplankė mus žinia musų Brangiosios Bendradarbės 
p. Marijos Pečkauskaitės 30 metų rašto darbo sukaktuvės. •'

Šia proga, Brangioji Bendradarbe, norime palinkėti, ne 
skambančios lyros garsais, ne laurų vainiku, bet mylinčių širdžių 
aidais dar ilgai mokyti mus 
gyventi, skiepyti aukštas min
tis, ugdyti Lietuvos vaidilu
čių sielose gyvą šventą ide- 
-alų meilę, pasišventimą ir savo 
kilnia galinga dvasia vesti į 
Skaisčiosios Žvaigždės vieš
patiją.

„Naujosios Vaidilutės0 
skaitytojoms bus įdomu bent 
trumpai žinoti M. Pečkauskąi- 
tės bięgrafija. Ji gimė 1878 , 
m. vasario 24 d. savame La
būnavos dvare. M. PeČkaus- 
kaitės tėvai buvo žemaičiai. 
Namie buvo lygiomis varto
jamos lenkų ir lietuvių kalbos.

Pirmąjį mokslą įgijo na
mie, Petrapily šv. Kotrinos 
gimnazijoje, vėl 1 namie, Var
šuvos bitininkavimo kursuose.

Pečkauskų vaikus mokė 
studentas Povilas Višinskis, 
Jo įtakoje M. Pečkauskaitė 
bręsta lietuviškame patrio
tizme. Keliolikos metų bū
dama jau rašo. Jos žemaitiški raštai buvo dedami į „Varpą,“ 
^Ūkininką.* Svarbesnieji jų yra šie: „Margieji atsiminimai,“ 
„Delko tavęs čia nėra,“ „Jau vakaruose užgęso sattlėlaidis,“ „Va
saros naktis,“ „Vikrutė.“

1905 m. „Motinėlės“ draugijos lėšomis leidžiama išvažiavo 
į Ciuricho universitetą garsaus pedagogo Fr. Fersterio klau
syti. Ji persiėmė jo mokslo dvasia ir iki šiol yra jo sekėja. Stu
dentaudama išleido „Vincą Stonį.“ v

1910 m. direktoriauja Mariampolės „Žiburio“ progimna
zijoje. Didžiojo karo metu gyveno Žemaitijoje.

1912 m. išleido „Jaunuomenės auklėjimą.“ Vėliau — „Sek
sualinę etiką ir seksuąljnę pedagogiką.“ „Auklėjimą ir auklėji- 

? ■ ' ’ ' • ■ . 1 * ■
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50 Mūsų didžiajai bendradarbei. . . —

mąsi.“ Dar turi ji rankraštį „Kristus ir žmonių gyvenimas/4 Visi 
jie yra Försterio.

Jos raštų uždavinys— auklėti visuomenę.
M. Pečkauskaitė yra didžiausioji mūsų laikų pedagogė te- 

oretikė ir praktikė*
Be minėtųjų raštų parašė daugybę novelių. Gražiausios 

jų „Sename dvare* (žiūr. „Skaitymų 17 ir 18 kn.), „Mėlynoji 
Mergelė* („Naujoji Vaid.* 1925 m. 1 sąs.), „Anuomet* („Naujoji 
Vaid.“ 1925 m. 3 ir 5 sąs). 4

Savo raštus daugiausiai siųsdavo „Tėvynės Sargui,* „Zi- 
nyčiai,* „Dirvai-Žinynui,“ „Vilniaus žinioms,* „Vilyčiai,“ „Vai
rui,* „Šaltiniui,* „Moteriai,“ mūsų „Naujajai Vaidilutei* ir k.

Dabar p-lė Pečkauskaitė gyvena Židikų dvare, Mažeikių; 
apskr. (Sako, ten labai gražios vietos, vaizdai).

Ką davė p-lė Pečkauskaitė „Nauj. Vaidilutės“ skaitytojom 
jos atsikreipusios j savo širdies gelmes, atsakys. Pilnai ją jver 
tins ir atsaką apie jos nuopelnus duos ateitis, kuri laukia iŠ 
Lietuvos dukterų, senovės Biručių, Živilių, Aldonų, tik jau Dievo 
malonės pašvęstų, su Kristaus meile širdyse.

Kai Lietuvos padangė švies nuo galingo vaidilutės aukuro, 
kai meilės spinduliai glostys pavargusias galvas tėvynės sūnų, 
kai Vilniuj plevėsuos trispalvė vėliava, tada kibirkštys nykdamos 
oro erdvėje Tau padėkos himnus giedos. A. S,

Omnia restaurare in Christo.
i ' ■ ' ’

Savo knygoje apie vokiečių jaunimą Försteris sako: „Ne
galiu pasakyti, kad, bendrai imant, kątalikų pasaulininkai, taiko
mosios meilės ir Kristaus sekimo atžvilgiu, kuo nors skirias 
nuo to pasaulio, iš kurio aš ateinu, vadinas, nuo atltolusio nu& 
Kristaus pasaulio. Tai visados net labai stebino mane. Ir dar 
daugiau stebino mane, kad tokia nepaprasta daugybė katalikų 
žmonių net aiškiai nenusimano kasdien kalbą, rašą, veikią ir 
apsileidžią visiškai taip pat, kaip pasaulio vaikai ir kad visa tai 
prieštarauja griežtam jų Viešpaties ir Mokytojo įsakymui arba 
užgynimui. Gyvenama visai terre a terre, net ir šventadienį, net 
ir tuojau pat po Komunijos*.

Kokie baisiai skaudūs žodžiai! Iš tikro, neatsimenu, kad 
kokie nors žodžiai būtų mane užgavę skaudžiau už tuos. Skau
dūs jie dėl to, kad yra tiesa. Visi žinome, kad tiesa, nes toji 
tiesa niekados dar lig šiol nestovėjo tokia begėdiškai nuoga 
prieš mūsų akis. Nemato jos nebent tas, kas tyčiomis užsi
merkia.

Štai atvažiuoja jaunikaitis ir, sušaukęs susirinkimą, kalba. 
Didesnė jo bylos dalis —• šmeižimas, niekinimas, purvais drab^
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Omnia reštaurare in Christo. 51
I .

s tymas artimo, žadinimas žemų žmogaus instinktų, pataikavimas 
miniai. Biauru klausyti, bet manai sau: čia nėra ko stebėtis, juk 
tai socialistas, neapykantos mokslo skelbėjas, žmogus, kuriam 
nėra absoliučios, amžinos, visados tos pačios doros, kuriam 
viskas tiek teturi vertės, kiek tarnauja šio pasaulio materialiam 
labui. Jis elgias taip, kaip liepia jo mokytojo Markso evangelija — 
jis yra santaikoje su savo tikimaisiais principais.

Netrukus atvažiuoja kitas jaunikaitis, katalikas, ir taip pat, 
sušaukęs susirinkimą, kalba. Ir vėl didesnė jo bylos dalis — 
šmeižimas, niekinimas, purvais drabstymas artimo, žadinimas 
žemų žmogaus in s tiktų, pataikavimas miniai. Klausai ir netiki 
savo ausimis. Juk čia tas pats, tas pats — skirtumo tiek, kad 
šmeižiami kiti asmens. (Kai kurie net ir tie patys). Tos pačios 
sugniaužtos kumštys, tik pakreiptos į kitą pusę.

Argi iš tikro Kristus jo mokytojas — Kristus, kurs įsaky
mą mylėti artimą, kaip patį save, padėjo viso savo mokslo 
pamatu? „Ant to pažins jus esant mano mokinius, jei mylėsite 
kits kitą“. Kaip tai gali būti, kad žmonės, išėję iš diametraliai 
priešingų principų, einą į diametraliai priešingus tikslus, žengia 
tuo pačiu keliu?

Žinoma, ne visas jaunimas kalba susirinkimuose, Kiti rašo 
ta pačia dvasia, kiti platina spaudinius, iš kurių mušte muša 
neapykanta ir melas. Vienu žodžiu, į politikos sritį, kurioje mūsų 
katalikiškas jaunimas tiek daug veikia, jis neįneša nieko naujo, 
nieko jauno, ideališko, jokios šventosios ugnies, jokio švento 
troškimo „restaurare omnia in Christo“, kaip kad turi pasirašęs 
savo vėliayoje. Deja, deja! Ta vėliava tevaidina statisto rolę, 
tėra vien dekoracijai iškilmių dienomis, o gyvenime, kasdien, vis 
tas pats amžinas, persenęs makiavelizmas, tas pats „viskas lei
sta, kas veda į tikslą“. Kad yra ištarti žodžiai: „Ką bepadės 
žmogui, kad ir visą pasaulį laimėtų, o savo sielą pražudytų“ — 
to, rodos, visai nebatmena tie, kurie pasirinko kilnųjį obalsį 
„viską atnaujinti Kristuje“.

Toks nutolimas nuo Kristaus politikos srityje turi gaiŠtin- 
gos įtakos visam jaunimo gyvenimui. Žmogus vieną sielą te
turi ir negali vienur tarnauti Dievui, kitur velniui. Kai jis kame 
nors padaro su velniu kompromisą, tai velnias jo nebepaleidžia, 
vis smarkiau traukdamas į savo pusę—kol neužnuodys viso jo 
doros gyvenimo, kaip maža nešvari žaizdelė kad nuodyja visą 
žmogaus kūną.

Kompromisas tai iš tikro velniškas padaras. Tai tos žaiz
delės, pro kurias įsivagia į organizmą mažosios bakterijos. Nie
ko nėra savo esme priešingesnio jaunimui už kompromisą. Tik
ras jaunimas nežino kompromisų — tuo kaip tik jis taip ir žavi, 
ir yra tiek gražus ir galingas, toks nekieno nepavaduojamas. Ki
taip jis neturi „raison d’ėtre“. Kas griebias kompromisų, tas 
jau yra pasenusios dvasios.

Todėl nenuostabu, kad mūsų katalikiškas jaunimas nekiek 
tesiskiria nuo atsižadėjusio Kristaus jaunimo. Visas skirtumas
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daugiausia yra paviršutinis: vaikščiojama į bažnyčią, žegnojamasi 
prie valgant, garbinama Kristus įeinant... (nors, kaip girdėti, jau 
k tas skirtumas ima nykti, atsiradus „bepoteriams* to jaunimo 
tarpe). .

Kad ir labai širdį sopami, turime prisipažinti, kad apie mu
sų katalikų jaunimą niekas negalėtų ištarti tokių gražių žodžių, 
kokius ištarė Försteris apie vokiečių katalikų jaunimą: tikro,
jei dar tebėra ko nors, ko pasaulis gali pavydėti vokiečiams, tai 
yra šitas jaunimas*!.

Tai yra jaunimas, kurs nežino kompromiso. Visose gyve
nimo- srityse jis taikina nuosakiai Kristaus mokslą. Politikoje, 
visuomenės gyvenime, asmens gyvenime — visur griauja amžių, 
surastas kompromisų sienas, visur naikina velnio viešpatavimą, 
iškildamas į tokias aukštybes, kuriose atsistojus, nėra per sunki 
jokia auką. Štai pavyzdžiui ištrauka iš vieno jų straipsnio: „Kas 
gali mums vokiečiams padėti mūsų varge? Ar galime vėl grie
btis kardo? Ar tai teisingas gynimasis? Vargas tiems, kas karo 
dvasią nori maitinti savyje ir įdiegti giliai ir į mūsų jaunas šir
dis! Tai yra neapykantos ir tamsybės piktoji dvasia!

Dar daugelis mūsų tebedėvi brangius papuošalus, tūkstan
čiams mūsų brolių tautiečių bęžuvant iš bado.

Papuošalai nėra dėvimi skurde. Suneškim viską ir duokim 
prancūzų jaunimui ir prancūzų tautai, kad ji pasisotintų išal
kusi vokiečių turto!

Ir duokim laisva dvasia, ne meskime po kojų įniršę ir mąs
tydami apie atkeršijimą. Mes aukosim viską mylėdami, kad pran
cūzų tauta išsivaduotų iš savo kerštingų jausmų, o mes iš sa
vo. Tai yra baisi auka ir mąstydami apie ją, mes kovojame už 
minties kilnybę, už valios jėgą.

Cią reikia negirdėtos tvirtybės
Mes turime jos pagaminti, jei mums tebėra dar skirta ko

kia misija žmonijoje!
Mūsų kerštas bus meilė!"
Tie gražūs žodžiai nėra tuščias skambesys. Tas jaunimas 

tikrai atidavė prancūzams, savo priešams, savo turimus aukso 
daiktelius. Graudu skaityti jų laiškus, rašytus siunčiant tuos 
daiktus žmonėms, kurie juos rinko. Vienas sakos atiduodąs 
vienintelį savo auksinį papuošalą—labai jam brangų ir atmintiną žie
dą, kitas atsiminimui gautąjį laikrodį etc. Bet to dar negana, jų 
troškimas sekti Kristų yra toks karštas, kad stumia juos į tikrą 
heroizmą.

Jie pasiryžo patys, asmeniškai, eiti į Prancūzus, į karo su
naikintus kraštus, ir savo rankomis taisyti, ką sugadino jų tau- 

’ trečiai, dirbdami, kaip paprasti darbininkai, už duoną ir tokį už- 
mokesnį, koks jiems bus duodamas.

Pamąstykit gerai, ką tai reiškia. Įsivaizduokit tą neapykantos 
atmosferą, tą panieką, rodomą prancūzų vokiečiams, visus tuos 
„bošus“ it kitokius gražius vardus. Esu skaičius kelius tų jau 
nikaičių didvyrių laiškas draugams. Vienas tų didvyrių, kiek
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Omnia restaurare in Christo. 53

t

atsimenu, buvo medicinos studentas. Skaitai ir rodos tau, kad 
iš mūsų kultūringojo XX amžiaus ūmai pasitraukei atgal į pirmųjų 
krikščionių laikus. Štai iš tiesų ta ugnis, kurios atnešė Kristus 
žemėn, norėdamas, kad degtų, štai meilė, kuri pakelia viską, 
kuriai nėra nieko negalimo.

Viename savo laikraštyje tas jaunimas rašo:
„Šiame laikotarpyje viešpataujančioji visuomenės nuotaika 

buvo tokia: tegerbti tiktai tos pačios partijos, tos pačios drau
gijos, sąjungos žmogų, tiktai tuos, kurie priklauso Bažnyčios — 
kitą gi — kataliką, socialistą — niekinti, net neapkęsti. Ir tai 
neretai prisidengiant „krikščionių“ vardu. Socialistas irgi niekino 
ir neapkentė. Tuo būdu minios buvo stumiamos nuo bendravimo 
su Kristumi Išganytoju. Ir męs katalikai, įkinkyti į gynimąsi ir 
organizaciją, dažnai taip pat tarnavome tai dvasiai, čia irgi yra 
mūsų gadynės tragiką.

Mes atėjom įveikti jos. Mes norime mylėt L visus. 
Kas iš mūsų tarpo negali gryna širdimi tarti protestantui, ko
munistui „broli“, tas tebepriklauso senajai gadynei, tas dar labiau 
skaldo mūsų tautą, mūsų jaunimą, nebendrauja su kitais, nėra 
katalikas. Kad kiti taip nedaro, kas mums rūpi? Ar jie kata
likai?“

Štai tikras viso ko naujinimas Kristuje!
Žinoma, tas darbas daug daug sunkesnis už grūmojimą 

sugniaužtomis kumštimis ir neapykanta užnuodytu liežuviu. Tai 
erškėčiais nuklotas, aukos ir savęs atsižadėjimo kelias. Kryžiaus 
kelias« Bet jei tikrai norime vesti save ir kitus prie Kristaus, 
kito kelio nėra. Kad būtų, Kristus būtų jį parodęs. Jei netikime 
to kelio sėkmingumu ir galia, tai netikime nė Kristaus galia.

Man rodos, pirmas į tą įžengti turėtų jaunimas. Jaunimas 
turi būti tas evangelijos raugas, kurs {raugina visus miltus. Pri
ėmęs Kristaus mokslą, jis pirmas turi taikinti jį visur, visose 
žmonių gyvenimo srityse. Kol jis to nedaro, jis tėra nudžiū
vusi vynmedžio šakelė, politiška partija — daugiau nieko. Bet . 
kam tuomet farizejiškai dangstytis kilniu obalsiu „Omnia restau
rare in Christo“? Marija PeČkauskaitė,

f
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Ten* už žaliojo beržyno, 
Žalioj lankoj, žalumynuos 
Gėlės žiedais žerte žėrė; 
O saulutė tik šypsojos, 
Sveikindama gėlių rojų, 
Spindulėlius berte bėrė.

O, kaip puiku, kaip gražu!
Tyliai tyliai pamažu, 
Supas prūdas tarp nendrynų. 
Jojo dugnas tai antrasis 
Dangaus skliautas mėlynasis, 
Lyg užburtas vandenynas.

Lakštingala.
1925-11110

" v •

Slegerišktai.

Saulės Svečias.
.... ■* ' b t *
. t

Kai įžengei! į|mano rūmus, aš dar miegojau. s Garsus ma
no pilies varpo gaudimas prižadino mane iš miego* Išgązdino 
ir suvirpino mano širdį Tavo nelauktas, netikėtas atvykimas. 
Nuliūdau aš ir susirūpinau. Norėjau niekados Tavęs nebematyti 
ir... amžinai pasilikti su Tavim. Nuliūdau, ties mano rūmai per- 
žemi Tavo kilnumui ir gražybei. Bet dar didesnis butų skau
smas, jei mano pilį Tu apleistu m.

Dangaus džiaugsmu siela nušvito, kai Tavo žvilgis man 
pasakė, jog ilgai Čia viešėsi. Kasdien mano rūmai, Tau į juos 
įžengus, šviesės i ir gražės, nes kasdien jų skliautuose naujų 
žvaigždžių uždegsiu ir kasdien stebūklingais vainikais jų siena s 
puoštu*, r Tik pasilik, mano Karalaiti, pasilik! ;>

Kai Tu atėjai, žemėje merdėjo žiema. Juoda, purvina ir 
negraži atrodė žemė. Nė vienas žiedas jos nepuošė, nė viena 
paukštelio daina nelinksmino tuščių laukų. Kaip gėlės galvelė 
linksta į saulę, taip mano širdis ir mintys palinko j Tavo švie
sųjį Sostą. Aplink mane žydėjo gėlės, o einant supo saldūs 
muzikos tonai. Ir aš nejutau po kojų purvinos žemės ir ne
girdėjau jos trukšmingų garsų. Mano rūbai spindėjo saule, o 
veidas dangaus džiaugsmu ir pavasariu švietė; iš širdies plaukė, 
mirgėjo stebuklinga daina.

Šypsodamos ir įdainuodama einu per pasaulį, nors žinau— 
ko ieškau, čia nerasiu. Aš ieškau vainiko savo šviesiąjam Ka
ralaičiui vainikuoti. Nerasiu jo tavy, vargingas žemės kampelis, 
nes visų tavo* valdovų vainikai nepastovūs: jie vysta, dyla ir 
sutrupa.
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Saulės Svečias. 55,

Mano baltasis Karalaitis neramus ir amžinai jaunas, tai ir 
Jo vainikas turi būti dailiausias ir amžinai žalias.

Aš esu pasmerkta klajoti be kelio, ieškoti ir niekad nerasti 
.ir žinoti, jog nerasiu to, ko ieškau.

1925. V. 20.

Pasiskolintas pieštukas.
Važiuodamas greituoju traukiniu, paklausiau yagono-resto- 

tano kelnerį, ar negalėtų man parduoti pieštuko. Jis atsakė par
duoti neturįs, o galįs paskolinti savąjį, bet vakare būsiąs vėl jo 
reikalingas. Aš prižadėjau atiduoti. Bet vakare, atsidūręs savo 
kelionės tiksle, radau savo kišenėje pasiskolintąjį pieštuką. Grei
tasis traukinys dundėjo kaž kur tolyn nakties tamsoje; važiavo 
jame žmogus, kurio pasitikėjimas buvo apviltas. Dabar trau
kinys bildėjo toli per tiltą; šią valandą gal kelneris minėjo mane 
keikdamas; padidinau bedugnę tarp dviejų luomų, užuot patvir
tinęs parodytąjį pasitikėjimą manim, punktualiai grąžindamas pa
siskolintą daiktą. Tas neatšaukiamas, griausmingas apviltojo to
limas .skaudžiai graužė man Širdį. Ir pažįstamas vidaus bal
sas tarė:

— Ak, kam čia galvoti apie tokius mažmožius! Kelneris 
pasiskolins pieštuką nuo draugo ir taip pat paskui neatiduos.

Bet tas balsas niekaip neįtikino manęs; priešingai, supra
tau, kokia banditų mokykla štai dabar išeis iŠ manęs, ir aiškių 
aiškiausiai nuvokiau, kokios vidujės žalos padarome sau, niekais 
nuleisdami visus tokius apsileidimus. Pieštuko, kurį patys pa
skolinome kitam ir kurio patys esame reikalingi, tikrai neužmir
štame taigi . vadinamasis užmiršinėjimas terodo, kad mums 
nerūpi svetimi reikalai ir teisės. Mes nėmaž neesame išsiauklėję 
domėtis tuo, kas yra kitų; mes visados teesäme pilni savo pačių 
sumanymų ir aktyvų. Lyg liokajų būrys, šukas mūsų mintys 
nesiliaudamos tiktai aplink mūsų pačių reikalus;_ vargais nega
lais tepasfryžtamė kartais pasitjsti vieną iš to būrio pasiklausti, 
iŠ mandagumo, ką beveikia kiti...

Tiktai taip patyrinėję save tesuimame visą sunkią reikšmę 
žodžių: „Mylėk savo artimą, kaip patį save“. „Kaip patį sa
ve“ -šituos žodžius reikia pabrėžti šimteriopai. Nes kaip at
sidėję mes save pačius šaugojame, kai r rūpestingai sau patiems 
stengiamės, kaip jautriai giname savo gyvenimo sąlygas ir sa
vo garbę—tai žinome labai gerai. Ir Kristus žinojo, kodėl 
pastatė mums tokį reikalavimą, kurs taip paprastai skamba, 
o yra toks nežiftoniškai sunkus: visą tą meilųjį uolumą pakreipti 
į artimą, vadinas, į tą, kas yra atiduotas į mūsų rankas ir kurio 
teisės ir reikalai susiduria su mūsų patogumu/musų egoizmu ir
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mfisų reikalais. Ir tai kaip tik ir yra krikščionių tikėjimo kelias į 
išganymą: žmogus* ieškąs antžemiškojo pasaulio ir norįs daly* 
vatfti jo' laimėje, turi pirmiau nusikratyti baime dėl savęs paties, 
turi rūpintis svetimu labu ir svetimu gyvenimu — tai yra pirmas 
dvasiškas' išsivadavimas iŠ apčiulpamojo ir regimojo pasaulio, 
jis atdaro sielą visam kitam supratimui. Eiti paskui Betliejaus 
žvaigždę, tai reiškia pirmų pirmiausia — pabėgti nuo rūpinimosi 
savo paties nauda ir siųsti rūpestingas mintis į svetimus butus. 
Bet kas gyvena įsistigęs į tai, kas yra jo paties, ir tarias išmal
da galėsiąs išsipirkti, kad nereiktų jam dangintis iš savimylos 
ir putlumo, ir galįs būti krikščionis ir kartu šiokiomis dienomis 
išdidžiai, neteisingai nerūpestingai ir nejausdamas atgailos elgtis 
su artimais ir teisti juos, tas dar nė jauste nenujaučia krikščio
niško mokslo prasmės. Nes kaip yra dalykų, tiktai išmankštinto 
proto tenuvokiamų, taip yra ir tokių, kuriuos tesuima tas, kas 
yra' papratęs atsižadėti savęs. Prie tų dalykų priklauso religijom 
tiesos. Kas nori pakilti iš šio pasaulio į kitą, tas pirma turi 
pereiti iš „aš* į „tu* — kito tilto nėra. Ir nulemia čia ne dide
lės aukos, kuriose gludo pasislėpęs stebėjimasis pačiu savim. 
Ne, paprasčiausi s auklėjimasis ir kukliausis atsivertimas pasisko
lintų pieštukų ir kitų paprastų kasdienių daiktų atžvilgiu vienas 
teįvėikia mūšų egoizmo beribį naivumą ir giliai įsikerojusį ne
paisymą svetimo džiaugsmo ir svetimų reikalų, svetimos svei
katos ir svetimų teisių. /r. P. Förster*
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Kristus ir trys sesers.
9 . ■

Vienam name viena po kitos susirgo trys dukters tif u 
Tarnaitė po sunkių dienos darbų, kol tik ant kojų begali laiky* 
tisį budi kas naktį prie jų lovų ir slaugo jas, neatsižvelgdama^ 
į sau gresiantį pavojų.

Kada dukters jau pagali keltis, tai ji galutinai išsemtomis 
jėgomis gula lovon.

Tuomet Vyresnioji duktė sako: „Marė nepaprastai lepi, ko* 
dėl gi ji turi kaip tik dabar atsigulti, kada müms dvigubai geras 
slaugymas ir rūpestingai prirengtas valgis reikalingas, kad pasi
taisytume?“

Antroji sako: „Aš juk visad sakydavau, su moderniškomis 
idėjomis negalima jokio ūkio tvarkoje laikyti. Perdideliu gerumu* 
ir pagarba pratiname tik tarnus netvarkingumo, bet tuo mes 
jiems blogai darome. Tegu ji keflSsi!“

Trečioji sako: „O, koki man gėda, su jumis vienos moti
nos būti pagimdytai Tris syk gėda dėl jūsų bedfeviškos šnekoslf 
Taip, bedieviškai, kaip jūs drįstate, _slaugymą savo kūno virš 
visų žmogiškų jausmų statyti. Argi jus iš tikro neturite kibirk&.
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tėlės padėkos tai ištikimai sielai, kuri savo sveikatos dėl jūsų 
negailėjo? Ne, jūs padėkos neturit, su baime aš jus p er mačiau; 
jos gyvybė yra jums lygiai kaip to kiškio ant arimo; kad ji mirtų, 
tai jūs dar išrastut neisaukUjimo, kad ji nepasirūpino persikelti 
ligoninėn! Man baisu, kada pamanau, ka^p apleista neturtinga 
mergaitė pas išauklėtus žmones! Ir čia dar jus kalbate apie tvarką! 
Tai, tu r būt, tvarka savo „aš* virš visų žmonių pagarbos pasta?- 
tyti? Ne, kaip tik tai yra baisiausia netvarka, ir. pats laukinis pa
sielgimas, traukiąs kiekvieną kitą baisų įvykį paskui save. Bus % 
atlyginta mums visiems, kaip esame užsitarnavę. .

Kristus sako jai sapne: „Kantrybės, miela duktė, kantry
bės! Atleisk joms, nes jos nežino ką daro. Tu skubi ir pyksti 
ir paleidi savyje piktas dvasias, kad gero padarytum. Neužmiršk: 
Mano karalystė ir mano tvarka ateis, ne su mušimais ir barniais, 
tai palik tiems, kurie į mane netiki. Tu gi palik meilėje, nors tu 
su lavonais ir akmenimis kalbij nes žinok, vien per tokią meilę 
ateis diena, kada patys lavonai ir akmens manęs klausys. Tie gi 
su kuriais tu karščiuojiesi dėl neturtėlių gerovės, patys yra ne
turtėlių neturtėliai, todėl nepyk, bet apverk juos, kad juos išgel
bėtum. Ir nesigėdink ateityje daugiau, kad viena motina jus pa
gimdė, nes tai atsitinka žemėje, kad jūs nuodėmės dėliai nesi- 
skirstytumėt ir kad teisingumo dėliai nesipyktumėt ir nesimuš- 
tumėt; daug daugiau turi tie ne teisti ir nesipykti su užkietėjė
liais, kuriems Tėvas davė žinojimą, bet tris syk atpirkti kaltę jų 
apakintų brolių ir seserų ir Dangiškąjį tėvą garbinti gyvenime- 
ir mirtyje. Tai yra vienintelis kelias, kurį aš atėjau parodyti. Tik 
nusižeminę atnaujins žemę, bet farizėjų darbai sutrupės. Nusi
žeminęs palieka tik, kuris apie savo nuodėmę mąsto ir tavo gi-, 
minę su visais nusidėjėliais ir nusidėjėlėmis. Arba tu iš tikro 
nejauti, kiek seserų kietumo ir tavo širdyje glūdi, kad tu jas be 
pasigailėjimo užpuoli su jų nuodėmės menkumu?“

Iš Forster’io sulietuvino
F, OenyU-

1
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5Ä Gabrieiia Petkevičiūtė

Bitė darbininkė pareigų vergė.
Gabrielios Petkevičiūtės biografija.

(Tęsinys iš 14 pusi j.
Joniškėlyje. Iš mokyklos gyvenimui Gabrieiia pasiėmė daug 

didelių minčių, daug kilnių pavyzdžių pasišventi
mo ir karžygiškumo: Viliaus Tell’io, Joannos Arkietės ir kitų 
tokių. Jos pasiryžimas/ nervai buvo „aukštai nustatyti“,'? kaip 
skripkos stygos: iš jų galima buvo lengvai gauti aukštų to
nų. Ligi tik sugrįžo namo, tėvas liepė jai tarnauti liau
džiai ir iŠ viso — visuomenei. Gabrieiia mielai ir rodžiai ėmės 
mokyti visus, kas tik pakliuvo, lietuvius ir žydes, vokiškai ir 
rusiškai. Iš Gabrielios Petkevičiūtės pradžią mokslo yra ga
vę veik visi iš anos apylinkės išėję mūsų inteligentai. Pirmoji, 
kuri teko mokyti lietuviškai, buvo kun. Juozo Genio seselė, 
be galo dora sodietė. Tai paskatino Gabrielią ieškoti ir kitų 
tokių žmonijos perlų, nesigailėti šviesos, kad per ją iškiltų aikš
tėn. Jos mokiniai dabartinieji kunigai: Lindė literatas ir moky
tojas, Šeižis poetas, a. a. Genys, Tinteris, Jarašiūnas, Šalučka, 
Bizauskas. Pralotas Paimlioms (taip reikią tarti) smilgietis visa 
tai matė, buvo artimas daktaro P. draugas. Buvo ir daugiau 
net labai daug, gangreit visi, kurie tik Petkevičius pažino, drau
gų ir palankių žmonių. Jie visi susitelkdavo Petkevičiuose per 
daktaro vardines ir kita proga, ir taip visoje apylinkėje darėsi 
vienoda orientacija daugelyje dalykų. „Aušros“ jiems nebuvo 
tekę matyti, jai pasiduoti ar jai prieštarauti. Tad „tuteišais“, 
kaip reikiant, buvo savaime susiorientavę. Petkevičiai gal kiek 
daugiau. Daktaras su savo Gabrieiia buvo lietuviai gimę ir to 
neužsigynė; dažnai abudu pasikalbėdavo, jog ir lietuviams reiktų 
savo laikraščio, kaip kiti kad turi j tik abudu neišmanė, kaip tai 
padaryti. Aišku tebuvo, kad reikia lietuviai šviesti, gaminti kuo- 
daugiausia inteligentų. Tada gimė ir pirmoji idėja — šelpti ne
pasiturinčius mokslo ieškotojus. Iš to susidarė „Žiburėlio“ drau
gija, pradžioje tesusidedanti iš vienos sumanytojos Gabrielios, 
Petkevičiūtės: ji švietė, ji gi ir šelpė.

„Krikštytam“ „Žiburėliui“ jau suėjo 30 metų, o jis bent 
penkerius metus ir nekrikštytas išgyveno. Jo krikšto metrika 
„Varpe“. Jis tad gimė dar Joniškėlyje.

Joniškėlyje gi ir jaunuomenė ėmė spiestis aplink Bitę. Pa
langos teatro (1900 m.) bylos metu tą faktą jau plač au žinojo, 
jei žandarai teiravosi, kam tiek jaunuomenės lanko Petkevičių 
namus.

Atsitiko ir visai netikėto idėjinio darbo. Ligoninė Joniš
kėlyje buvo valstybinė, o jos štate visai nebuvo rusų. Gydytojas 
buvo Petkevičius, apsieinąs be feldšerio, pirma su savo žmona, 
paskui su dukterimi. Gydyti pavirto šeimynine Petkevičių tra
dicija. Žmonės nevaizdavos bent kurio Petkevičiaus negydančio
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Tėvas net mirdamas įsakė Oabrieliai gydyti: „Mano vaike, gy
dysi žmones®... „Kaip aš gydysiu tokiais savo nervais*, mėgino 
paprotestuoti Gabrielia: „Gydysi. Tik akių neliesk, o kitką 

. visa daryk®, pakartojo daktaras. Tėvo įsakymas ąr tik prana
šavimas įvyko. Kai karo metu visi daktarai buvo mobilizuoti, 
o kiti išbėgiojo, žmonės reikalaute pareikalavo, kad Gabrielia 
gydytų, kaip dera. Petkėvičiams; ir ji gavo vokiečių okupacijos 
metu net feldšeriaus kvotimą išlaikyti, ir paskui tuos vokiečius 
gydyti.

Ir vaistininkas Joniškėlyje buvo ne rusas: Holm buvo Da
nijos pilietis, tolimas nuo bet kokios rusifikavimo tendencijos, 
pilnai pritapęs prie Joniškėlio draugės; jis mėgo išgerti, o^ šiaip 
jau buvo žmogus niekam nekenksmingas. Ir štai, vaistininką 
Holmą ištinka stabas. 40 metų prasidardavęs Joniškėlio ligoni
nės aptiekoje, nebegali dirbti. Reiks susilaukti kokio pikto ruso, 
kurs visą ilgais metais sąmoningai sudarytąją nuotaiką galės 
sudarkyti. Ir daktaras Petkevičius tarė: „Lietuvaitės visos turi 
būti „Gražinos“: reikale ir_ginklą turi paimti į rankas. Nebėra 
vaistininko, tu, Gabrielia, būsi jo vietoje vaistininkė, atstosi Hol- 
mui suparaližuotąsias kojas“. Ir Gabrielia Holmo vardu ir jo 
kontroliuojama iš lovos, devynerius metus eina vaistininkės pa
reigas, stovi tautinėje pozicijoje, kad neįsibrautų nepageidauja
mas svetimtautis. ,

Vaistinė, ligoninė, ligonių lankymas nė ligoninėje, vaikų 
mokymas, namie Šeimininkavimas, įkyrė ligelė, — visa tai nė 
maž negadino Oabrieliai kuo geriausio ūpo. Linksmos tad 
buvo jaunos jos dienos. Joniškėlio draugė buvo didžiulė: vie
nų Petkevičių šešetas jaunimo, Holmų šešetas, Karpiai ir kiti. 
Gabrielia buvo būtinasis narys visų ekskursijų,_ visų pasivažinė
jimų, pasižmonėjimų ir kitų pramogų. O jų būdavo dažnai. Ji 
buvo pirmoji kovotoja aštriu ir sąmoningu liežuviu, sklandžia 
kalba. Ji būdavo visos draugės rnsperatorė ir gaivintoja^ ji gy
vasis anos provincijos nervas labai reikalingas ir naudingas, bet., 
tik aname krašte. Iš pradžių Gabrielia plačiau nepasireiškė, kol 
ištiko vienas netikėtas dalykas.

* ' . ■ • i • . ■ ■ ■ ’ : * ; • -1 i . * :

„Varpas“. Ar ne 1889 m. ateina Dubikaitis, inžinieriaus Petro 
Vileišio; gelžkelių ir tiltų statytojo įpodriačikas“.

Jis mažas būdamas sirgo akim ir būvo kurį laiką Joniškėlio li
goninėje. Dr. Petkevičius pakviesdavo jį pažaisti su jo vaikais. 
Paskui Dubikaitis vis aplankydavo Petkevičius, kiek tik kartų 
atvykdavo j savo kraštą

Šiuo kartu jis atnešė ir kiškio pyrago — pirmąjį „Varpo“ 
numerį. Pas Petkevičius būdavo visokių visokiausių gaivalų. 
Bet šis naujo lietuviško laikraščio numeris visiems padarė neti
kėtai didelio įspūdžio. O patys Petkevičiai, taip tėvas, taip duktė, 
pabaigtinai susiorientavo lietuviškai. . ; .

Per draugingus apylinkės visų luomų susirinkimus daktaro 
vardadieniaislatsirado ‘naujų /temų kalbėti; būtent, tų, kurių iki
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tam laikui niekas nepaliesdävo, tautos klausimai. Imta net atvu 
rai skaityti „Varpui“ ir „Lietuvos Ūkininkui“ parašytieji straip
sniai, parduolioti lietuviška literatūra, rinkti jai spausdinti ir pla
tinti pinigai, t. ir t.

Reikalas plėtės. Perilga vieno tokio susirinkimo, per me
tus pasirodė jau permaža, tai prasimanyta antras, per N. MetusF 
neva Leono gimimo dieną. Ir buvo vėl šokama, valgoma, bet 
ir svarstoma, girdint visiems luomams ir — šnipams. Petkevi- 
čiai — naujo visuomeninio judėjimo centras, ėmė garsėti. Tie, 
kurie keliavo po Lietuvą, ieškodami susipratėlių lietuvių, jau 
nebegalėjo Petkevičių beaplenkti;

1896 m. čia pirmą kartą pasirodė a. a. Povilas Višinskas 
su Kalniečiu, dabar Liet. Tribunalonariu, abudu baigusiu Šiau
lių gimnaziją. Leonas Petkevičiukas buvo vyresnysis jų draugas, 
tai ir progos buvo užeiti. Višinskis nešės pirmąjį Žemaitės ran
kraštį. Jį įdavė Bitei, paaiškindamas:

— Viena mūsų sodžiaus bobelė, jau sena, užsispyrė rašyti 
ir įdavė man, štai, šitą raštą...

Bitė tuojau kibo šito rašto skaitytų, Višinskio padedama. 
Tačiau darbas nevyko: Bitė maža temokėjo žemaitiškai, o Višin
skis nedaug temokėjo aiškinti, tai maža tepadėjo suprasti. Teko 
Bitei rankraštis pasiimti į Rygos pajūrį ir ten paskaityti drauge 
su J. Jablonskiu, V. Kudirka, M. Lozoraičiu, rodos, ir su A. iš B.

Višinskis šiuo atsilankymu daug ko papasakojo Bitei apie 
sunkią, tiesiog nepakenčiamą Žemaitės būklę. Bitė dabar pirmą 
kartą pasiuntė iš „Žiburėlio“ kasos keletą grašgalių Žemaitei 
bent žvakei ar lempai nusipirkti, nes ta rašytoja nė tų primi
tyvių reikmenų neturėjusi. Žemaitė netingo ir pati aplankyti 
Bitę, Bitė atsilankė. Ir prasidėjo ta širdingoji komityva, kuri čia 
pat Joniškėlyje pasireiškė net bendroje dramatinėje kūryboje. 
(Puziniškiuos jos dvi jau dirbo katra sau). Dvi moteri yra para
šiusi keletą veikalėlių scenai. Apie „Velnią spąstuose ir „Par
duotąją meilį* skaityk, naujame Bitės veikalę: „Iš musų kovų ir 
vargų“ „L. Žinių“ leidž.

To negana. Gabrielia, beskaitydama Varpą (jo jau pati 
ieškojo), aptiko Vinco Kudirkos feljetone pabaidymą — jis žydą 
samdysiąs lietuviškiems raštams rašyti, jei patys lietuviai nesi- 
imsią plunksnos* „Tėvynės Varpai“ taip paveikė į jautrią Gabrie- 
lios širdį, jog ji, niekados neketinusi, nei nesvajojusi pati rašytir 
ėmės plunksnos. Nemokėjo lietuvių rašto, kalbos, dar neturėjo 
išsidirbusi rašymo technikos, vis dėlto drąsiai kibo į tą jai 
naują darbą, pradėdama jį nuo beletristikos, visai mažais daly
kai s. Paskui sekė ilgėlesniai dalykėliai. 1893 ar 4 m. parašė 
„Vilkienę“, silpną apysakaitę, Jablonskio ir k t perredeguotą 
Dar kiek pirmiau parašė „Jurgis Baitaragis“, „Kova“ ir kitas 
smulkmenas. Pasirašydavo Volunge ir dar kitaip, kad daugiau 
rodytųsi rašytojų. Paskui, Kudirkai mirus, ir visai be parašo 
leido „Pasikalbėjimus“; jie turėjo atstotįnabašninko „Tėv. Varpus“

•I«.
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G. P. „Krislai", Vilnius 1905 m. 69 p. „Aušros“ išleidi
mas, yra susidarę kiek vėliau, 1901—5 m. / ■ ’ f
Puziniškyje, j Puziniškį gyventi Bitė atvyko 1901 m. kovo 

mėnesyje. Tėvas daktaras iš Joniškėlio ligoni
nės atsistatydino kiek vėliau, 1902 m. Sis Bitės gyvenimolaiko 
tarpis itin turinin-gas ir vaisingas. Čia ji ūkininkauja; šeiminin
kauja, tėvą karšina, vaikus moko, našlaičius globoja, moksleiviją 
proteguoja, literatūrą skleidžia ir pati daug rašo? jau tokių daly* 
kėlių, kurie sudaro jai geros beletristės vardą. Štai keletas oha- 
rakteringų „istorijų" iš šio laiko.

Atvykęs į Puziniškį daktaras Petkevičius gavo gydyti ir 
vieno grytelninko (taip ten vadina mažos trobelės ir mažos skly
pelio žemės savininkus) Kasperavičiaus šeimyną. Pats Kaspe
ravičius mirė šiltine. Jo žmona buvo vaikams pamotė? Tai vyrui 
mirus, pasiskerdė tą vieną kiaulę, susiėmė kitus daiktusį.ir karve 
vedina pabėgo, palikdama ketvertą pavaikių pamiškėje vienus 
pačius. Kuriam laikui praėjus, į daktarą atėjo kaimynai pasitarti, 
kas gi dabar bus daryti su tais vaikais.1 Prigtrdę šuliriėlyje pasku
tinį iiidą-uzboną, vandens besisemdami, antai, trobelėje kepąsi 
bnlbių valgyti? tai dar trobelę padegsią ir patys sudegsią. Vyriau- 
sis aštuonergis, mažiausias treigys. Petkevičiai pasiėmė auklėti 
patį mažąjį ir nesveikąjį, rachitiką didžgalvį Antaniuką—Jjam 
sunkiausia butų buvę svetimuose žmonėse augti; Petkęvičiais 
pasekė kiti kaimynai sodiečiai. Ir dabar tie vaikai jau’ visi Suaugę 
vyrai. Vienas Amerikoje. Antukas getą mokslą išėjęs.

Neilgai trukus, Bitė, iki tol iš šalies ir tik pripuolamai šel
pusi Žemaitę, dabar visiškai ją atsigäbena pas save, duoda’ jaiįgerų 
sąlygų gyventi ir rašyti. Taigi Bitei Lietuva skalna, kad turi tokį 
Žemaitės literatūros palikimą. ?

; Puziniškyje itin intensyviai ėmė veikti „Žiburėlis“, virstąs 
vis didesne draugija neturtingai möksleivijai šelpti. Gaujos „mok
sliškojo proletariato apspinta" labdarę. Yra^daug vertų sušelpti 
žmonių, yra daug ir nevertų. Visokių daug. Tr nors „Žiburėlio", 
dėstis, Bitės uždavinys nebuvo privaisyti „pirmeivių" ar įaiga- 
lainių": šelpiamųjų tarpe buvo ir klierikas Viskantas^ vis dėlto 
aplink Petkevičiūtę spietės daugiau „pažangioji", kairesnioji jau
nuomenė. Ketinta šelpti gabesnieji, tačiau dažnai buvo apsi
rinkama. Kaipgi išvengsi klaidų? Daug tad yra, kas labdarę už
vylė, kas daug žadėjo, o maža tedavė. Buvo ir tokių, kuriems 
atsakyta pašalpos, žinai, visiems negi išteksi, arba mažai tešel- 
pta, o jie išaugo didvyriais. Paskui suinteresuotuosiuspašalpomis 
sekė ir šiaip jau idejingoji jaunuomenė; ši lieji dažniau, kiti ne 
taip dažnai lankė.

Studentija Ir visą Petkevičių „publiką' kiek atmainė. IŠ Jo- . 
niškėlio pusės kai kuriems dvarininkams buvo per toli keliauti į 
Puziniškį. Kiti ir visai nebeatkeliaudavo, nes daktaras su du
kterimi nukilę į kitą vietą, iš Čia senųjų savo pažįstamų nebeap- 
lankė. Jiedu dadar lankė artimuosius kaimynus; naujus žmones.
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Ir Puziniškyje, kaip ir Joniškėlyje per daktaro vardines niekados 
nebūdavo mažiau, kaip 80 svečių. Bet dabar didžiumą jų jau 
sudarydavo studentija.

Bitė pati nebuvo turtuolė ir netapo turtuolė. Ji gyveno 
iš tėvo, tiesa, gerai pasiturinčio inteligento, bet toli gražu, ne 
kapitalisto. Be to, mėgstančio kartais didelėmis sumomis, po 
tūkstantį ir du tūkstančiu, sušelpti reikalinguosius. Visos da
ktaro taupos, likusios kitų neišgrobstytos, vos išteko muro gy
venimo sienoms pastatyti. Tafghdel bet kokių mažmožių įky- 
rėti tėvui, kurs mokėdavo skaityti pinigus, buvo nepatogu. Be 
visa to, ir pati Bitė buvo nepriklausomas nė nuo ko asmuo,, 
tai ir nuo tėvo priklausyti buvo jai nepakenčiama. Tat dabar 
griebės prasimanyti savo pajamų šaltinį.

Dabar ji ėmės itin intensyviai vartoti kitados gautas biti- 
ninkavimo žinias ir susilaukė kuopuikiausių rezultatų. Turėjo 
daugiau ne 50 avilių, medaus nors maudykis, tai ir savų pinigų 
lietuvių ir kitiems reikalams gana.

Bitės darbštumą tėvas čia pernelig išnaudoja. Be vyrų ir 
moterų ūkio, be bityno, ji čia turi dar aptieką vesti._ Tėtušis gy
do, o Bitė vaistus taiso. Darbo buvo nemaža. Ūkis buvo iš 
nauja statomas, tai tekdavo ir naktimis ant vežimų trankytis 
Visa to toks buvo galas: Bitė pradėjo nebeatsisėsti, o atsisėdus, 
nebegalėjo atsistoti. Gydytojai {guldė ją į lovą dviem savaitėm 
Verkia, gulėdama: kas bus su ūkiu, kas bus su bitėmis?...

Išgulėjo dvi savaiti, negeriau; paskui pusę metų. Panevė
žio gydytojas Vytautas nutarė — jau nebevaikščiosianti. Nuve
žė į Varšuvą. Ten gydytojų konsiliumas priteisė trejus metus 
lovoje gulėti, ries organizmas nuo pat jaunų dienų pęrsunkiai dir
bęs ir nervai esą pavargę. Kad liga nebegrįžtų, reikia atsižadėti 
kūno darbų ir greito judėjimo. Gabrieliai gulint lovoje, bitės 
mirė ir mirė. Tik karo metu bitynas vėl buvo beatsigaunąs; jis 
vėl buvo išaugęs iki 16 avilių dabar vėl beliko apie 8.

Žemės ūkį, ir gulėdama, turėjo vesti Bitė, nes tėvas, kiek 
geras buvo gydytojas, tiek niekai ūkininkas; to amato jis visai 
nežinojo, niekados per visą savo amžių juo nesivertė.

Baigdamas savo amžių daktaras Petkevičius, jau suaugusių 
vaikų, kurstomas, pasidavė pagundai pasistatyti didžiulius muro 
namus dviem aukštais, kuriems planą buvo padaręs sūnus Jonas.

Aukšte, jo sumetimu, turėjo būti keturi visai atskiri butai« 
kiekvienam broliui po vieną. Apačioje tėvui ir bendrieji kamba
riai. Planas tėvui patiko; o statyti neatatinkamus mažam Puzi
niškio nuošaliui namus paskatino daugiausia mylimojo, labai 
prašmatnaus sūnaus „architektoriaus“ mirtis. Jo sumanytasai 
namas palociukas turėjo būti lyg monumentas jo kūrėjui.

Tam namui statyti buvo pavartota viena itin maloni Petke- 
vičiams medžiaga. Senelio pirktasis Puziniškis, „apmedžioti“, 
miškas pasėti teko pačiam tėvui. Jis grįždamas iš mokyklos 
mažas berniukas, liepiamas, prisirinkęs maišą nukritusių nuo 
pušų ževelių (konkorėžių); namie juos išdžiovinę krosnyje, įšdau-
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žę grūdus ir jais apsėję gerą smėlynės galą. Per 60 su viršum 
metų toje geroje pušims augti vietoje išaugę tokie medžiai, jog 
jie buvę jau galima sijomis dėti. Tiesa, buvo tai dar jaunokos 
sijom dėti pušys; vis dėlto daktaras užsimėtė joms pasinaudoti, 
statantis mūro namus. Grindys ant jų padėtos linkti bet tai ne
mažino seneliui daktarui džiaugsmo, jog jis sulaukė tokių savo 
darbo išdavų.

Rūmelį įtaisant, Gabrielia gavo ir savo bitpinigius ir kitus 
~—pelnus sudėti. Taigi ji lyg didesnę paveldėjimo dalį turėjo. Be to, 

ji, kaipo pati vyresnioji sesuo, anksčiau gerą vidurini mokslą 
išėjusi, visus savo brolius mokė, į žmones išleido. O Leoną, 
kurs blogiau mokės, atostogų metu dar repetavo, kad pataisas 
išlaikytų. Tad su juo itin gėri buvo santykiai. Visus brolius pa
stačius ant kojų, išleidus į žmones, Puziniškis, rodės, liks, kaip 
ir buvęs, komuninė vieta visiems čia retkarčiais spiestis prie 
šeimyninių tradicijų, o vyresnioji Gabrielia, neapsirupinusi se
natvės, bus šeimos patriarchas iki gyvos galvos. Tokia buyo 
visos šeimos nuotaika; visi ją laikė nepašalinama iŠ Puziniškio. 
Ir ji čia elgės, kaip šeimininkė, kaip motinos pavaduotoja jos 
testamentu. Ką norėjo, priiminėjo, ką norėjo, globojo ir maitino; 
auklėjo nelaimingojo brolio našlaičius, Kasperavičių Antaniuką, 
Žemaitę, spietė aplink save ko ne visą pažangiąją Lietuvos jau* 
nuomenę. Gabrielios rankose Puziniškio dvarelis buvo lyg kuri 
visuomenės Įstaiga; savo reikalui Gabrielia niekuo nesinaudojo. 
Bet kai paloti ūkas atsistojo, brolio gydytojo Leono širdyje atsi
rado žiauraus pavydo, visai nebelietuviškos nuotaikos. Jis ėmė 
nebekęstisavo sesers-motinos Gabrielios ir visų jos lietuviškųjų 
ir visuomeniškųjų darbų. Nekentė auklėtinio, lyg įsūnio, Antuko, 
nekentė aštrialiažuvės Žemaitės, kuri jam, tiesa, dažnai įgildavo. 
Užmiršo, jog sesuo studentavimo laiku lopė jo kasą savo bit- 
pinigiais. Lyg nelabojo gundomas, brolis Leonas ėmė degti ne
palankumu seseriai Gabrieliai, juo smarkiau, juo labiau Lietuvos 
visuomenė džiaugės ta savo darbuotoja, juo aukščiau ją kėlė. 
Itin smarkiai tai prasidėjo po Lietuvių Moterų Kongreso Vil
niuje 1908 metais, kada Gabrielia Petkevičiūtė buvo pakviesta 
tam kongresui pirmininkauti. Kaip tai? Ji, teišėjusi kokią ten 
mokyklapalaikę, vaidina visuomenėje tokią rolę, garsėja visoje 
Lietuvoje; o jis, gydytojas, ligoninės viršininkas, universiteto 
mokslo, lieka ūksmėje, visų užmirštas, tikriau, niekados nepa
sergėtas! Karčiai, net spazmatiškai jis tai prikaišiojo seseriai, lyg 
visa to ji būtų kalta buvusi. Bet tėvui tebesant gyvam, vis dar 
buvo pakenčiama. Padėtis visai pablogėjo, tėvui mirus 1909 m 
Tuo pat laiku kito brolio, Ladislovo, šeimyna visai iškriko ir jis 
tapo nelaimingas.

Dar viena našta. Tai neturtis brolis Ladislovas; ne tiek netur- 
lis, kiek suglebėlis. Jis gimė 1862. m., 

neišnešiotas, vos 7 mėnesių. Tokie vaikai retai išauga, kaip 
vien reikiant, ir Vlado galvoje kas darėsi, niekas niekados nega-
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įėjo atspėti. Todėl Petkevičių gyvenimas visados buvo pilnas 
siūrpryzų iš jo pusės. Jam buvo Maskvos specialistų pripažin
tas nepaprastas talentas piešti. Tai patyręs, Vladas daugiau nebe
ėmė teptuvėlio į rankas. Maskvoje lankė kažin kokią ten vidų- 
rinę mokyklą — nebaigė mokslo. Mūsų šalies rusai gražiuoda- 
vos jo rusiška kalba — tuo nepasinaudojo Maskvoje prasimokė 
10 metų — niekas nepasisekė. 

* " . • ' ■ , ' * * r . ’ ■ i ~ t w

Nesisekė jam ir gyvenime. Širdies buvo geros. Reikalin
gam atiduos paskutiniu s marškinius ir pats vaikščios be mar
škinių.; O paklausus, dėl Jko tu be marškinių, ramiausiai atsakys: — 
Tai iš kur aš jų imsiu? Kiek jis Bitei pridarydavo sielavarto, tai 

. sunku ir apsakyti, kai teko jam biudžetas siaurinti. Važiuodama 
į Puziniški atostogų, pripirkdavo jam, ko tik buvo reikalinga. 
Vasarą vaikščios čebatuotas, o kai rasa rytą, tai ir kaliošuotas. 
Ö rudenj... Oabrielia karo pradžioje buvo palikusi kaime. Užėjus 
Šalnoms, visi ėmė bulbes kasti; ji, vaikai ir pas ją buvę studen
tai a, a. Juodišius ir tebegyvas, Petras Narutavičius išėjo rinkti, 
o Ladislovas arti. Gabrielia žemažiūrė; mato Lado labai baltas 
kojas ir eina žiūrėti; gi jo esama baso. — Kodėl tu basas? — 
Suplyšo čebatai ir kaliošai.

Mieste būdama, Oabrielia ' paprastai turėdavo labai mažą 
butą, o Ladas papiroso iš burnos nepaleisdavo, tai pas save 
laikyti nebuvo galima. Bevelijo prie jo laikyti tarnaitę. Dirbdavo 
vargšas, kaip prasčiausias darbiriinkas2 sakydamas: — Kad tik 
tau kiek gyvenimą palengvinčiau, kad musų vaikai ko pramoktų. — 
Tačiau nė tarnaitės nemokėdavo prižiūrėti, kad ji bent skalbinius 
ir drabužius laikytų tvarkoje.

Kol Bitės tėvas buvo jaunesnis, jokiu būdu nepavelydavo 
jam vesti. Kai sukako 80 metų, jau buvo galima jam tai šį, tai 
tą įkalbėti. Tai kitų žmonių patariamas, pavelijo jam išeiti 
užkuriomis. Bitė verkė, matydama tą nenuoseklumą. Jaunosios 
dvarelis (135 deš.) buvo praskolintas. Tėvas Petkevičius išmo
kėjo visas skolas, davė visą ūkį, baldus, padarynes, javus, sėklas; 
net pačiai jaunajai kraitį nupirko. Iš jos dėl visa ko paėmė vekse
lių bent ant keturių tūkstančių. Žmona jauna, graži, bet kuo ne 
tokio pat budo, kaip ir vyras Ladas. Kas galėjo iš visa to išeiti. 
Nežmoniškai vargdami, nors buvo nuolat iš Puziniškio šelpiami, 
prigyveno ketvertą vaikų, kurių trejetas paliko.

Buvo malonus ir suktas kaimynas; jis suprato, jog čia gali
ma padaryti geras gešeftas; na, ir padarė; nors ne taip plačiu 
maštabu, kaip to norėjo: galando dantis ir ant Puziniškio. Brolis 
Ladislovas buvo iš žmonos dvaro iškviestas. Kiek laiko pralei
dus, vyresnysis jo sūnelis Jonas, išblyškęs, išdžiūvęs, tuomet 
septynelgiš, luošas mažutis padarėlis, atšlubuoja, šaukdamas:

— Pasakiau mamai, kad su tuo latru negyvensiu! Paėmęs 
ootagą, sudaužiau jiems liampą, kelius stiklus languose ir atėjau 
pas papą.

Kaip buvo tas ubagėlis atstumti nuo tėvo ir nuo savęs?
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Mirė nelaimingoji Ladislovėnė kaip tik karo paskelbimo 
dieną, palikdama, be Ladislovo vaikų, dar ketvertą iš kito vyro. 
Ant motinos ką tik užkasto kapo prie tetos Bitės prisiglaudė ir 
kitu du Ladislovo vaiku: __

— Nepalik mūsų čia...
Prie tos neapsakomai tragiškos scenos buvo Mikolienės Birži

škienės sesuo Vandą. Jos dvi Įsisodino tą dvejetą vaikelių ir 
parsivežė. Buvo nedrąsūs, apdriskę, ydo apnikti vaikučiai; rodės, 
ir ubagų vaikai buvo geriau apvilkti. Pats mažasis septynelgiš 
sirgo nervais ir širdies liga. Pasakojos „tas ponas“ jį mušda
vęs, kur pakliuvo, botkočiu, o didįjį tik vaikydavęs, nes jam pa
sisekdavę išsprukti.

Kas buvo daryti? Advokatai ir kaimynai patarė, žmonai 
mirus, kad Ladislovas sušauktų liudininkus ir išmestų aną „poną“ 
iš dvaro. Ladislovas; aišku, nepajudino nė pirštu. Kad Bitė, dar 
nepasilsėjus nuo dramos, su broliu Leonu pergyventos, būtų 
vėl tekę veltis į bjaurumą. O jos nusistatymu svarbesnis vai
kams geras pavyzdys, ne kaip turtai. Eiti ten ir skandalyti, dar 
tų vargšelių motinai tebesant ant lentos, negalėjo, nes visados 
gailėjo tos nelaimingos Magdalenos, kūdikio protu, įkliuvusios 
į gyvenimo spąstus.

Visi sakė kitaip elgdamosi, pražudysianti vaikų turtą. O 
Bitę manė: „tegul mane teisia, kas ir kaip nori (to gero jai pa
kako), o sielos nebiauriosiu tuo, prieš ką visi mano jausmai 
šiaušias. Kas mūsų be kaltės, be nuodėmės“. Ir pasižada juoba 
savo rankom dirbti tų vaikų naudai, kaip ir kiek tesėdama, beta 
eiti tuo keliu, kurs jai nebjaurus, nedaro gėdos. Taip ir nenu
važiavo to pono išmestų iš vaikų dvaro.

Teismo keliu stengės nors dvarą atgauti. Manta, žinoma, 
žuvo. Kiekviename žingsnyje buvo rasta tokio purvo, kad net 
minėti biauru. Vyresnioji to pono duktė buvo pakrikštyta Pet
kevičių pavarde. Būta noro ir kitus vaikus Petkevičiui primesti. 
Bite gavo teismu pabaidyti. Tuos vekselius dr. Petkevičius — 
tėvas buvo iš Ladislovienėą paėmęs (4000 r.), atidavė Bitei, 
padėdamas ant jų savo parašą ir įprašydamas, kad tik pats 
Ladislovas nesibylinėtų savo vardu su žmona. Sis „ponas“ 
įgundė Ladislovienę teisme pareikšti abejojimą, begu tik tėvo 
parašas esąs tikras. Laimė, kad tėvui pasirašant, buvo liudytojų — 
Žemaitė ir Andrius Jokūbauskas, kurie tai gavo priesieka patvir
tinti. O ekspertai vieno rado tėvo ranką, kiti rado ne tėvo.

O pasibaigė šita byla šitaip: už 4000 rub. Bitė gavo 400 
r. pinigais; juos įdėjo į iždinę laiminai, advokatams atsilyginti, o 
jie, karui prasidėjus, išplaukė į Rusiją...

Vaikams sugrįžus iš Rusijos, jie tebereikėjo mokyti, o oku
pantai, ypač bolševikai, taip iššlavė Puziniškį, jog veik pusę me
tų teko visiems su Bite sausa duona misti. Tad sutarė žūtbūt 
apsigyventi Panevėžyje ir gyventi visi iš tos vienos Bitės algos: 
ir pavalgyti ir apsivilkti ir mokytis. Prie Bitės jau globojamųjų 
brolvaikių ir Antano prisidėjo dar vienas, nepaprastai talentin-
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gas, bet visiškai neturtis Bernardas Buračas. Bitė jį surado ir iš 
sodžiaus pasiėmė.

Anasai „ponas“ tuo laiku kritingupasiūlijo Petkevičiams 
7 ar 8 tūkstančius rublių ar auksinų^ kad brolis Ladislovas pa
sirašytų, jog atsisako nuo dvaro. Kitokios išeities nebuvo; rei
kėjo priimti.

Tokiuo būdu buvo galutinai likviduotas Ladislovo ir jo 
vaikų turtas. Į dvarą bekibti Bitė nebematė galimybės, su tuo 
„ponu* toliau tąsytis, bylinėtis nebeteko ji kantrybės ir nervų. 
Tai mokytojos alga ir tie gautieji likučių tūkstančiai per kele
rius metus gynė Bitės šeimynėlę nuo galutino suvargimo.

Ladislovas Petkevičius mirė vos apie 1922 m. paraližuotas: 
sumanė žmogus panešioti kumeliuką...

Čia vėl ilga istorija. Puzino įsteigtasis Vaškų bankas veikė 
ir paskelbus jo bankrotą. Veikė, žinoma, blogai, nes* Rusijos val
džia, steigdama sąvasias taupomąsias kasas, privačių neberėmė, 
tyčia nebekontroliavo, kad jos savaime žlugtų. Taip tragingai 
žlugo, daug valstiečių taupmenų paglemždama, Rokiškio kasą 
taip Vaškų ir k.

Vaškuose, štai, kas_ buvo atsitikę. To banko vedėjai buvo 
pasiėmę, tur būt, nelegaliai vieną ar du tūkstančiu, ne daugiau, 
rublių. Pajutę reviziją, puolė prie d-ro Petkevičiaus pinigų pra
šyti, o jei pinigų neturi, kad duotų raštą, jog jis iš to banko 
tiek ir tiek yra pasiskolinęs. Daktaras ir šiuo kartu patikėjo ir 
reikalaujamu būdu gerus savo pažįstamus savo parašu uždengė 
nuo revizijos. Revizija praėjo. Dr. Petkevičius, kiek pinigų 
beturėdamas, visus išaikvojo mūrui Puziniškyje statyti; ūkiui 
sukurti, Ladislovui užkuriomis išleisti. Tuo gi tarpu banko 
ponai ėmė akiplėšiškai reikalauti, kad jis savo dokumentą iš 
banko — išpirktų, nes kitaip jie licituos daktaro turtą. Bitė 
įsiprašė brolį Leoną, jau taip pat daktarą, kad prie to neprileistų, 
su tais ponais pasikalbėtų arba pats jiems sumą sumokėtų, nes 
kam vargšui tėvui toks nesmagumas iš piktų žmonių?

Bitė su broliu Leonu visados buvo geri draugai, nors 
nebegyveno kartu ir judviejų būdai kitokį’; katras sau veikė 
kitaip. ,

Leonas pavedė dėdei Antanui, Smetonienei tėvui Choda- 
kauskiui, kad jis kaip nors sučiuptų Bitės tėvelį Petkevičių 
Panevėžyje ir prikalbėtų jį, kad Bitei duotų kontraktą dvylikai 
metų ant Puziniškio ir visos* savo mantos „zaprodažną“. Juk 
ar šiaip ar taip virstų dalykai, jau senai buvo nutarta, jog Puzi
niškis liks Bitei iki gyvos jos galvos. Dr. Petkevičius-tėvas 
taip ir padarė, o daktaras Petkevičius-sūnus sugrąžino dėdei 
visas išlaidas, tuos dokumentus darant. Visa tai buvo padaryta, 
kad banko ponai nebegalėtų licituoti Puziniškio už tėvo skolą.

Visa to Bitė nė nežinojo. Ji, kaip prigauto tėvo duktė, 
savaip elgės; ji nurašė tiems ponams baramąjį laišką, kurs, tur 
būt, taip paveikė, jog daugiau tie banko ponai nė nebeišsižiojo 
apie tariamąją skolą. Kontraktą ant Puziniškio ir mantos „zapro-
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dažną" Bitei įteikė pats brolis Leonas. Bitė iš viso to tik pasi
juokė, o būta tai tikslaus atsitikimo.

Po Lietuvių Moterų Suvažiavimo Kaune, kai brolis Leo
nas visai įniršo ant sesers Bitės, jis privertė tėvą, kad testa
mentą parašytų jo naudai, nes kitaip tėvui mirus, jis imsiąs 
dvarelį skelti, savo dalies ieškodamas. Tėvas ilgai spyrėsi, bet 
sutiko ta sąlyga, kad brolis Leonas rūpintųsi seseria Bite ir bro
liu Ladislovu ir padėtų jiemdviem vaikus auklėti. Testamentą 
rašant, tėvas neapsakomai nervinos. Bitės nuo savo lovos neat
leido. Tai brolis Leonas su Andrium Chodakauskiu rašė, ką

. y J w

norėjo. Bitė, nenervindama tėvo, nieko nesakė, nors Zimantienė 
barė ją už tai. Paskaičius testamentą, tėvas atsakė: „Nierozu- 
miem“; tačiau visiems prašant, kad pasirašytų ir nesinervintų, 
pasirašė. , Viskas bus gerai", kalbėjo Bitė, o brolis Leonas 
tuo laiku buvo šilkinis.

Tačiau tėvui mirus, Leonas ėmė baidyti Bitę, jei ji nepasi
liksianti Puziniškyje jo šeimininkės rolėje, tai atimsiąs iš jos 
anąjį kontraktą ir „zaprodažną“, kuriuos pats buvo jai įteikęs.

Del visa to Bitė ėmė baisiai nervintis. Turėdama jau apie 
50 metų, suprato, jog vis dėlto gaus vienomis savo pačios jė
gomis pasitikėti. Jai aišku buvo, jog jei dabar jau neužteks 
valios stiprumo iš namų išeiti tarnautų, paskui bus jau per vėlu; 
taps vergė, nebe sau-žmogus.

Brolis Leonas dėjo ir daugiau sąlygų. Būtent, kad Bitė 
tuoj iš namų išvarytų Žemaitę ir auklėtinį Antaną Kasperavičiu- 
ką; kad atstatytų urėdą, kurs vedė laukų ūkį nuo pat to laiko, 
kaip Bitė buvo susirgusi, ir pati apsiimtų ūkininkauti; kad atsi
sveikintų su broliu Ladislovu ir jo vaikais ir atsitvertų nuo jų 
Kinų mūru.

1909 m. rudenį Bitė išsikraustė iš Puziniškio į Vilnių, pa
likdama senąjį urėdą, Žemaitę ir brolį Ladislovą Puziniškyje. 
(Vaikus pasiėmė jau 1910 m.) O broliui Leonui parašė be teis
mo kontrakto ir zaprodažnos jam neatiduosianti. Ten Vilniuje 
Bitė ir išbuvo iki pat karo pradžios.

Žemaitė jautė, kiek dėl jos nesmagumų kenčia Bitė, neri
mo, dairėsi, nuvažiuodama į Joniškėlį dar Leoną sukiršindavo; 
galų gale, apsigyveno Bulotuose. Bulotai dar pirmiau kvietės 
pačią Bitę: bet kur jai buvo vaikai dėti? Tai savo vieton pasiū
lijo jiems — Žemaitę.

Leonas norėjo su seseria Bite bylinėtis, bet Smetonienės 
tėvas jį nuo to atkalbėjo ir dar vienas visai mažas dalykas, 
kurs teisme nebūt buvęs gražus, o liudytojų buvo. Tad putojo 
keikės: „Osiodtam, okietzam! Nie jej tam w redakcji siedzieč“! 
Tiesiog nesuprantamas apsėdimas. Spėjama me be įtakos iš ša
lies, iš uošvienės.

„Kaip dabar netikėti Apveizdos stebuklingumu? — Sakos 
pati Oabrielia Petkevičiūtė. Nors ta istorija su banko ponais? 
Kad ne jie, kaip aš tada būčiau galėjus vaikus ir brolį iš vargo 
gelbėti?! Protas per silpnas tą Galybę suprasti“!
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O tokių atsitikimų Bitės gyvenime būta" ir daugiau. Sa
kysime, į Vilnių ji atkilo su auklėtiniu Antuku ir mažu broliuku. 
„Lietuvos Žinios“ ją priėmė į redakciją, nedaug jai tesėdamos 
mokėti.

Būklė buvo nepavydėtina. Baldų nėra, pinigų nėra, alga 
menka, burnos trys valgyti, du mokyti. Tokiuo kritingu momen
tu padėjo Bitei—pati Apvaizda. Taip ji ir pati sakos. Podau- 
gelio metų pasirodė, jog jos vardu pas Panevėžio advokatą Lut- 
kevičių esama padėta du tūkstančiu rublių skolos tėvui, už ku
rią anuo laiku tiek daug buvo savo tėvą krimtusi, kam be ato
dairos, taip jai tuomet matės, mėto pinigus. O čia nebūta—be 
atodairos. Iš kišenės jie būtų išnykę, pragyventi, o paskolinti— 
išliko kritiškam momentui. „Ar gi ne stebuklai? Ar gi ne Apveiz- 
dos ranka“? sakos dėkinga Bitė.

Vėl užėjus Bitei labai juodai ir sunkiai dienai, viena mote
riškė, Montvilienė, įteikia jai visą tūkstantį rublių: ji buvusi iš 
tėvo daktaro pasiskolinusi be jokio dokumento ir dabar grąži
nanti — jo dukteriai. Ir Bitė tiki, esanti tokia neregima, bet ai
škiai jaučiama jėga, kuri globoja gerus — teisingus žmones.

Karo metu, išlydėjusi du savo moksleiviu su kitais mo
ksleiviais ir jų mokyklomis į Rusiją, pati su

grįžo į Puziniškį. Bijojo tokiuo laiku palikti brolį Ladislovą ir 
tokią šeimą, jau 4 vaikus, vežtis kurį miestą.

Puziniškio apylinkės žmonės dar nebuvo užmiršę Petkevi
čių tredicijos gydyti; tai netekę "kitų gydytojų, kurie visi buvo 
išlakstę, pulkais ėmė eiti į „Puziniškio Panelę“, šaukdamies pa
galbos ir net jos reikalaudami.

— Ko ne ko, o gydyti tai jau nebenoriu — nervai nebelei
džia,—atsikalbinėjo, kaip galėdama, Bitė.

Žmonės ėmė pykti. Tad sumetė, karo metu dar žmones 
prieš save sukelti, bus amžina prapultis. Pagaliau, nusimanė 
daugiau išmananti, kaip visos bobelės, kurios gydo homeopa
tija ar vardija. Vokiečiai bandė visus, kas gydymu užsiėmė. Ži
noma, galima buvo kyšiais jiems įsiteikti, bet to kelio griebtis 
Bitė nepanorėjo. Tad pasiskelbė žandarams gydanti, nes to žmo
nės reikalaują. Žandarai įsakė pasiskelbti Vilniuje kuriam ten 
Medicinalratui. Parašė ten, pasisakydama, ką, maž daug, moka 
ir išmano, ir gavo įsakymą egzaminuotis. Pasidavė.

Ypatingas tai buvo „egzaminas“.
— Ką Tamsta darysi tokiame atsitikime?
— Šiaip ir taip.
— odei taip, ne kitaip?
— Kaip mano tėvas daktaras darė, o aš iš jo prisižiūrėjau 

ir žinau praktiškai; teorijos aš neišmanau.
Ir Vokiečiai nusijuokę gavo pripažinti Bitę turint šimtą 

kartų daugiau prityrimo, tikslesnių žinių, neg diplomuotieji feld- 
seriai. Paskui tie patys vokiečiai kviesdavos ją kuriame atsitikime
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Visa tai ji yra surašiusi į atskirus karo atminamus, paskelb
tus „L. Žiniose“

Daktaravimas išgelbėjo Bitę ir nuo bolševikų. Jie buvo 
atėmę Puziniškio mišką. Nuvažiavo Gabrieliai komitetą irklau- 
sia: — Ar žinote, ką aškaro metu dariau?--Žinome. — Ar dėlto 
gausiu miško pirktis?— Gausi.—Tai aš gausiu iš žmonių su
sirinkti tuos pinigus, kurių aš iš jų bloguoju metu neimdavau. 
Man ir dabar dar yra liaudies mokykla... Bolševikai suminkštėjo 
ir davė kuro—mokyklai.

Vokiečiai, kuriems teko stovėti Puziniškyje, prisirišdavo 
prie p. Gabrielios ir verkdami skirdavos. Tebeatmena ją ir da
bar, siunčioja raštus, fotografijas, kviečiąs viešėti. Anuo laiku, 
kai buvo Puziniškis krečiamas, patys vokiečiai raštus išnešdavo 
o pavojui praėjus, sugrąžindavo. Raštai rašyti buvo draudžiama.

Be tų karo atminimų G. P. dar yra parašiusi didžiulę 
apysaką.

Seniau tėra rašiusi „Varpui“ ir „Ūkininkui,“ niekam dau
giau. Paskui vėl j „Liet. Žinias,“ savo partijos organą, niekam 
daugiau. Ji— liaudininke demokratė.

Tikroji G. P profesija — mokytojavimas. Tuo pradėjo 
1878 m. gyvenimą, tuo ir iki paskutinių laikų užsiėmė Panevė
žyje, pirma gimnazijoje, paskui privačiai. Savo brolius galė
davo priruošti į penktą klasę. Puziniškyje būdama, net turėjo 
Smilgiuose savo agentą Balaitį, kurs padėdavo jai raštiškumą 
skleisti ir ten, kur pati nepasiekdavo. G. P. Bataičiui prirašy
davo j sąsiuvinius lazdų ir raidžių; jis tai padalydavo sodžių jau
nuomenei, o šeštadieniais surinkdavo atgal ir atnešdavo moky
tojai parodyti. Taip vargo lietuviai anuo draudžiamuoju laiku. 
Gale metų geriesiems rašytojams G. P. dovanodavo po malda
knygę.

Literatiškieji G. P. užsiėmimai negalėjo palikti nežinioje. 
Teko jie maskuoti. Tad su Povilu Matulioniu, ar jam tik tarpi
ninkaujant, įsirašo j Imper. Russkoje Geografičeskoje Obšče- 
stvo, renka jam lietuvių liaudies medicinos medžiagą, (tai tuo 
laiku, vkai dirbo aptiekoje) ir gauna už tai sidabro medalį.

Čia ypatingai yra pažymėtina, kad G. P., pati dirbdama 
keliaropą kultūros darbą, niekados nesijautė viena pati tą darbą 
dirbanti. Vis jai rodės padeda, ji esanti tik viena akelė to dar
bininkų kultūrininkų tinklo, kuriuo apsitiesė visa Lietuva. Ji 
buvo solidarė darbininkė ir mylėte mylėjo visus net nepažįsta
mus kultūros veikėjus, gynė juos, užstojo nuo priekaištų ir už
puolimų. Kaip luomų kivirčo, taip ir partinio dabartinio iškri
kimo ji nebesupranta. Nors ji partinė, visuomenės gerovė jai 
super ömnia. Dabar G. P., girdime, vėl apsigyvenusi Puziniš
kyje, kur ji nebebuvo ketinusi gyventi. Broliui Leonui ten įsi
tvirtinus, vienatiniu Puziniškio paveldėtoją, bet mirus jam ir jo 
žmonai, paliko vienatinis mažametis jo sūnus našlaitėlis Puzi
niškio paveldėtoju. Leonas buvo vedęs Chodakauskytę, toli
mesnę savo pusseserį, kaip ir Sofija Smetonienė. Bitės motinos
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ir S. Smetonienės tėvo tęvas buvo Kazimieras Chodakauskis, 
turėjęs brolį Aleksandrą; jo tatai anūkę vedė Leonas irjo sūnų 
dabar anojo Aleksandro sūnus su savo žmona ir jų duktė, 
Leono žmonos sesuo, nutekėjusi už Maldučio. Šita ,Cilė Cho- 
dakauskytė Maldutienė ir yra teismo paskirtoji globėja Puziniškio 
paveldėtojo. Ji ima visą nuomą. Po karui, pasibaigus kontraktui, 
pasibaigė ir visos Bitės teisės į Puziniškį.

Bitei palikta valdyti mūras ir sodyba, vadinas, sodas, kie
mas, kiek daržų, viso labo dvi dešimtini žemės. Be to, vasarą 
turi teisės ganytis karves, dvi aveles ir vieną arklį. Žiemą geri 
žmonės’tūos gyvulėlius maitina. Kol brolis Ladislovas buvo gy
vas, tai jis tuos gyvulėlius liuobdavo; pievą šienauti pasisamdy
davo kitur. Tai Ladislovas su vaikais ir Antukas drauge ją 
nušienaudavo. Buvo ir žiemą pieno. Laikydavo ir kiaulių. Dabar 
viską reiktų svetimose rankose tvarkyti, neužmoka. Tai Puzi
niškyje belaikė žmogų rūmui dabotisu knygyno ir baldų liku
čiais daboti ir daržui dirbti.

Gyventi ten Bitei dėl daug priežasčių negalėjo. Pirmiausia, 
abu du jos globojamu Petkavičiuku nesveiku... daug iš tėvo pa
veldėję. Juos versti, kad galva dirbtų, nedrąsu. (Trečias jų bro
liukas, turėjęs baisų norą mokytis ir jau buvo Dotnuvoje antrame 
kurse, pats nusižudė). Jiems reikalingi yra Bitės globos. Jonas 
turi šiokią tokią vietelę ir reikia nemaža Bitės pastangų, kad kaip 
nenusiteikęs, visako nemestų. Bronelis dar mokosi. Nuo jų skir
tis negalima. Ką gi su jais sodžiuje darytų? Daugiau, Bitė so
džiuje turi ‘ turtuolės vardą, nes iš nieko nesi skolina, o tiek vai
kų ir dar svetimų, žmonės sako, „gražiai augina“. Ir kas kam 
galvoje, kur Puziniškio pelnas eina2 kai Bitė gyvena palociuje ir 
niekas jos apdriskusios nemato. Rūmo stogas kiauras per jį lyja, 
o remontuoti nėra lėšų. Maldučiai irgi riesirūpina. Kaip tik Bitė 
Puziniškyje pasirodo ten takai neužželia; plaukia tik plaukia žmo
nės visokių visokiausiais reikalais, taip pat, kaip ir Panevėžyje. 
Del Puziniškio tebeina byla. Ladislovo sūnūs gal ir gaus pusę, 
o Bitei tektų 14 dalis.

„Dabar visą laiką kiek tik begaliu, laikau savo rankoje plun
ksną. Žinau, jog su manimi užmerks amžinai akis ir daug pui
kiausių mūsų atgijimo istorijos lapų. Tačiau kiek besuspėsiu, kas 
gali žinoti? Buvo nekoks, krūtinėje vėl kažinkas ima knistis. Visa 
viltis, kad mūsų šeimynoje taip iš tėvo, taip iš motinos pusės, 
visi arba jauni mirė, arba ilgai gyveno. Jauna nemiriau, nors 
nuolat giltinė tykojo manęs. Ergo... gal suspėsiu ir apie Žemai
tę parašyti.“ Doc kart. /. Tumas.
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Ar tu matei?
’ • * ’■ ’ ’ fc.

Ar tu matei dangaus žvaigždes,
Kur šviečia taipr gražiai nakčia, 
Kurios vilioja vis mane, 
Kad skrisčiau aš pas jas slapčia?

Ar tu matei?
Ar tu jautei, ką man jos sekė,
Ką man kalbėjo vakare,
Kaip jos viliojo, kaip jos kvietė,
Kad skrisčiau pas jas paukštele?

Ar tu jautei?
Ar tu žinai kokios jos gražios...
Kaip ten jos kalba ir vilioja...
Visų sielas, kurios vaitoja... 

Ar tu žinai?
Dangaus Ašarėlė.

Giesmė.
Nugeltę medžių lapai krito žemyn. Verkią miško berželiai 

bėrė žemėn savo gailias ašaras. Rudens ryto paniuręs dangus 
siuntė žemei sunkų ūkanos sluogsnį. Šiaurys smarkiai draskė ei
nančių, purvinu miško keliu, dviejų vargšų drabužius, kurie var
giai ar galima buvo pavadinti drabužiais.

Keleiviai buvo vienas senelis nereges, antras kokių devy- 
nerių metų berniukas — senelio vadovas. Šalto vėjo negailestingai 
paglamonėtas pagreitino žingsnelius, traukdamas greičiau ir senelį. 
Kur skubėjo, jis pats nežinojo, vien tik norėjo priet greičiau 
žmones—sodybą, kur galėtų atšildyti sustingusius po šaltos miš
ko nakvynės sąnarius. Klampojo per gilų purvyną, brido per 
klanus nejausdamu nei blogo kelio, nei baisaus nuovargio. Pa
galiau išėjo iš miško. Vėjas dar smarkiau juodu purtė, bet štai 
netoli graži sodyba. Jiedu ten skuba užeis, gal, pasigailės jų 
geri žmonės, duos duonos kąsnelį, leis sušilti.

Priėjo sodybą. Įėjo dideliu dvaro kieman, kur vaikščiojo 
gyvuliai ir žmonės. Jie rėkavo, skubėjo nekreipdami dėmesio į 
vargšus. Kiemas ištuštėjo. Vaikas vedė senelį prie virtuvės durų, 
manydamas ten rasti prieglaudos. Čia sutiko juos žiaurus vi
rėjos balsas.

— Tik šilto vandens truputį — kaip mokėdamas, gražiai 
paprašė vaikutis vesdamas artyn senelį; bet durys prieš juodu 
užsitrenkė. Mažasis vargšas vedė senelį į kitą „pakajų“ pusę, 
kur juodu sustojo prieš stiklines gonkas ir gražiai apdangstytus 
langus. Senelis išsitraukė iš po pažasties seną smuiką ir, vieną.
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kitą kartą pamėginęs stygas, atsikosėjęs, smuikui pritariant 
užtraukė.

Negirdėtos paslaptingos giesmės žodžiai, plaukė iš senelio 
krūtinės. Stygos verkė vaitojo... Tilo geso jų garsas, tai vėl ga
lingiau virpėjo.. Vargšas pakėlė galvą įsmeigė užgesinsiąs akis į 
dangų, o stygos raudojo... ne vien stygos... Nelaimingojo krūti
nėje iškilusi audra plačia banga veržėsi pro lūpas.

Kambariuose saldžiai sau miegojo ponai. Jie sapnavo pra
bangą — aukso rūmus. O ten už langų verkė stygos, draskė 
skausmas krūtinę... Nieks iš gražiojo rūmo neišėjo nesuramino, 
nesušelpė vargšo. Senelis giedojo. Ir nieks jo be mažojo vado
vo nesiklausė. Tik šiaurys pagavęs garsą nešė į apmirusius lau
kus. Galingiau virpėjo balsas, smarkiau vaitojo stygos. Kūnas 
nejautė šalčio, giesmė, viską numaldė... O kad būtų jos pasiklau
sę kurie gražiuose rūmuose miegojo!... Gal būtų jie daug, daug 
supratę... . ,

Gal meldės senelis, gal keršto iš aukšto jis šaukė. Gal, 
klausė Praamžį, kam dalį taip sunkią jam skyrė, kode! taip ma
ža gailestingumo čia žemėj, ar reiks dar ilgai taip vargti. O, gal, 
meldė, kad greičiau juos pas save pašauktų, pagailėtų, nutrauk
tų skausmus... Kas žino?...

c

Jis giedojo, o ašaros per sudžiūvusį veidą plaukė. Pamaži 
tilo verkiančios stygos, geso daina, tik ašaros nesiliovė prausiusios 
vęido, ligi kruvini lašai nuriedėję skausmingu veidu nukrito ant - 
susirietusio prie jo kojų vadovo.

O ponai saldžiai sau miegojo. Vėjas dainas jiems ošė. O 
gal, ne dainas, gal daugiau laimės jiems žadėjo?

1925 m.
Spalio 10 d.

Usnė.
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Moterų judėjimo kryptis.
(Tęsinis iš 21 pusi.)

Šioj antroj dalyj man rūpi išaiškinti klausimą, kas sukėlė 
moterims noro išeiti iš šilto šeimos židinio ir stoti į viešojo 
gyvenimo kovą, kas uždegė joje troškimą imtis visuomenės dar
bo. Ar yra tai tik moteries, išsiilsėjusios per amžius, fantazijos, 
jos praeinamo kapriso vaisius, ar tai įvyko dėl gilesnių motyvų?

Kaip aukščiau buvo minėta, pirmą moteries susidomėjimą 
visumos reikalais sužadino, prancūzų revoliucija. Yra dar nuo
monių, kad moterų judėjimo kaltininkas esąs prancūzų rašyto
jas Rousseau. Tiesa, jis pirmas savo veikale „ Contrat Social“ yra 
iškėlęs teisių lygybės dėsnį, kuriuo visi žmonės, nežiūrint jų 
įvairių luomų ir titulų, esą tos pačios gamtos vaikai 9. Šia savo 
pažiūra jis yra dalinai, gal, ir prisidėjęs prie moters sąmonės 
pažadinimo. Vis dėlto, apskritai imant, Rousseau visa savo orien
tacija stovi kaip tik prieš moterį, tuo labiau tokią, kokia nori 
būti šių laikų moteris. Rousseau nuomone, moterų tikslas esąs 
tik patikti vyrui ir jį pritraukti. Ir jei Rousseau savo idėjomis 
turėjo į moterų judėjimą teigiamos įtakos, taf daugiau šita savo 
.pažiūra į moterį, sukeldamas tokiu būdu joje reakcijos, negu 
savo laisvų idėjų skelbimu.

Daug kas, ypač pačios moterys, mėgsta manyti, kad moterų 
judėjimas esąs kilnių idėjų, moteries progreso vaisius, moteries 
rolės gyvenime ir jos vertės gilesnis supratimas. Visa tai yra 
dėlto, mano nuomone, gal daugiau žodžiai. O jei revoliucija, pat
sai Rousseau, ar kiti tik laikų laisvesnės minties ugdytojai yra 
kiek prie moterų judėjimo prisidėję, tai tik išoriniai, ar tai su
teikdami moteriai progos viešumon išeiti, ar tai pažadinę joje 
didesnės ar mažesnės reakcijos,/aiMuodami impulso užsidegti 
susidomauti ir klausimu persiimti. Visa tai yra daugiau išorinio 
pobūdžio dalykai. Tikrasis moterų judėjimo motyvas yra daug 
realesnis ir kur kas giliau glūdi.

Idėjos palieka idėjomis, jei joms nėra palankios dirvos 
įsigyvendinti. Moterų judėjimui dirvą paruošė 18 šimtmečio pabaigo, 
ir 19 šimtmety j Europos ekonominio gyvenimo sąlygos.

Su mašinų išradimu visa pasaulinė gamyba susicentrali- 
zavo kapitalistų rankose. Kas ligi šiolei buvo gaminama atskirų 
smulkių amatninkų pradėta, gaminti masėmis fabrikuose ir dirbtu
vėse. Įvyko darbo suprastinimas, o drauge ir privataus darbo 
sumažinimas ir didžiausia darbo konkurencija. Darbas ne tik 
sumažėjo, jis ir atpigo. Nuo to įvyko socialiniame gyvenime 
didžiausia atmaina. Ne tik reikėjo pigiai dirbti, bet nevisuomet 
galima buvo ir užsidirbti. Prasidėjo didžiausias materįjalis skur
das, kuris palietė ne tik vyrus, bet ir antrą visuomenės dalį — 
moteris. Moteris negalėjo ramiai sėdėti, kada jos šeimynai vai- 
*.....r — - ■■ 11 ■! -į.........  ■ ,
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kams grėsė bado pavojus. Negaunant darbo, to darbo, nors ir 
pigiau negu vyriškasis, ėjo ieškoti ir dirbti moteris.

Be to, neužsidirbdami pakankamai lėšų pragyvenimui, vyrai 
noroms, nenoroms buvo priversti atsisakyti nuo šeimynos įsikū
rimo. O tuo pačiu atsirado visa moterų minia, kurios negalėda
mos ištekėti turėjo pačios pagalvoti apie prasimaitinimą. Vidur- 
amžių laikais, kada visos ir visi neįstoję į šeimynų gyvenimą 
rasdavo sau šiltos vietos vienuolynuose, senai buvo praėję. Taip 
pat trūko ir tų pasiturinčių šeimynų, prie kurių pirmesniais lai
kais gyvendavo ta ar kita neištekėjusi gerųjų ar piktųjų kliūčių 
rolėje. Moteris paliko banguojančio iš visų pusių vargo mate- 
rialio skurdo sukūryj, viena, be prieglaudos, be mokslo, be 
darbo. Ir šios sąlygos privertė ją netik stoti šialia vyro dirbtu
vėse, prie varstoto tampant jo pavojinga darbo konkurente. Bet 
kad konkurenciją išlaikytų ji turėjo įsigyti ir tam tikro tam dar
bui prisirengimo, kurio jai suteikti galėjo tik mokslas iš vienos 
pusės inteliktualis, iš antros— praktiškas, gal galima pasakyti 
profesinis prie gyvenimo prisirengimas. Del to mes matome 
19 šimtmetyj tokį didelį subruzdimą. Steigti mergaitėms gimna
zijų, tos ar kitos specialybės mokyklų ir t. t.

Žinoma, moteries stojimas šalia vyro prie varstoto fabri
kuose, savistovis ekonominis savęs rūpinimas neatsėjp jai be aukų. 
Darbo sumechanizėjimas moraliai nualsino ne tik vyrą, bet drauge 
ir moterį, nustumdamas ją į didžiausį moralį ir materialį skurdą, 
ją iš šeimynos ištraukdamas, ją stumdant iš vietos į vietą, dai
ktu padarydamas. Ir dėlto, jei moteris eina į viešąjį gyvenimą 
ir kovoja čia savo teises jame dalyvauti, tai ne fantazijos, užsi
spyrimo, ar kokio smalsumo, kaip dažnai manoma, skatinama, 
betgvw, realaus ir būtino veikalo rerčiama sau duonos užsidirbti.

čia dar tenka stabtelėti ties kitu, nors ir antraeiliu faktorium 
dėl ko moteris išėjo į viešąjį gy venimą. Su mašinų išradimu ir įgavus 
gamybai masinio pobūdžio daug atmainų įvyko: ir ankštam na
mų ūkyj. Kas pirmiau reikdavo atlikti savo jėgomis, dabar visa 
buvo paruošiama fabrikuose mašinų pagalba. Prie šitų naujų 
gaminimo sąlygų moteriai, šeimynos moteriai, daug kas palen
gvėjo, nes jai, reikė per dienas, naktis rūpintis tik namų reikalais 
ir jų ruošos reikmenų pagaminimu. Ką pirmiau savo rankomis 
gamino, galėjo dabar visa nusipirkti. Ir štai moteriai lieka daug 
laisvo laiko, ji pradeda nerimauti ankštam šeimos rate, ji pajunta 
tuštumą, kurį reikėjo kuo nors užpildyti. Tat išstumia ją į už- 
šeimyninį gyvenimą, į visuomenės darbą, kuris pirmoj stadijoj 
reiškiasi tik labdarybės forma, giliau pradeda persimesti į švieti
mo srtį, kaip mergaičių mokyklos, jų primosimas į viešąjį gy
venimą ir pagalios į socialį gyvenimą, kaip pa v. fabrikų darbi
ninkų darbą ir jų gyvenimo sąlygų pagerinimas, atskirų moterų 
profesijų reikalai ir tt.

Be to,, negalima užmiršti, kad įtakos į moteries sąmonės 
atbudimą padarė taip pat 19 Šimtmetyj iš Prancūzijos atėjusi ir 
visą pasaulį sukrėtusi individualinė dvasia. Ta dvasia, kaip tik
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daugiausia ir palietė ką tik atsibudusią ir tik naują savo gyvenimo 
problemą išvydusią moterį. Taip pat daug įtakos moters judėjimo 
išsišakojime turėjo socializmo idėjos. Tiesa, socializmas neriša mo
terų klausimo kaipo tokio tai yra tiesiog socializmo dėsnių išdava ir 
jie yra jo rišama tik grynai kaipo viena ekonominė problema. Išei
damas iš ekonominių pasaulio nenormalumų jis lygiai gina kaip 
visų darbininkų reikalus, reikalau damas drausti ar bent palen
gvinti jų darbo sąlygas fabrikuose, globoti dirbančias moteris 
įstatymų kėliu, steigti ligoniams kasas ir tt. Visos šios naujos 
ir visą pasaulį pagavusios idėjos, taip pat socializmo reikalavi
mai nepaliko moterims be įtakos, juo labiau, kad moterį ir socia
lizmą riša vienas ir tas pats dėsnis: moteris yra žmogus k aip ir visi ir 
jai priguli tos pačios teisės, kaip ir kitai visuomenės daliai — 
vyrams. Bet, mano nuomonė, jei moters nebūtų privertusios 
ekonominio gyvenimo sąlygos, ji nebūtų spyrusis jėga būtinai 
ekonominiai savystovė būti. Tat, pagalios, nėra žmogaus gyve
nime pagrindinis dalykas. Antra, kova už būvį yra labai prozai- 
škas reikalas, nuo kurio visuomet daugiau nukenčia jautresnė 
žmonijos dalis. Žinoma, moteris nebūtų galėjusi visuomet išsi
laikyti tik jai vyro užbrėžtam namų pasaulyj, kada aplinkui siautė 
revoliucijos nešamos laisvos idėjos bangos, kada buvo skelbiami 
plačiai žmoniškumo principai. Ji nebūtų galėjusi palikti bemokslė, 
be teisės pasakyti, kad taip ar kitaip reikia visuomenei tvarkytis. 
Jau pats žmoniškumo principas būtų laikui bėgant nugalėjęs ir 
moteris nebūtų galėjusi palikti taip, kaip ji pirmiau gyveno. 
Vergijos pančiai pamažu trūksta įvairiose gyvenimo srityse, jie 
būtų anksčiau ar vėliau sutraukyti ir moteries. Bet aš laikau 
visas šias idėjas tik paskatinančiais dalykais, tik moters sąmonės 
atbudimo pridedamuoju akstinu, žmoniškumo pradus statant virš 
visų moters reikalavimų; tik, mano nuomone, yis. dėlto vienas 
žmoniškumas nebūtų spyręs moterį mušti kumštis juodąjį darbą 
dirbti ir kruvinai kovoti už savo civiles politines teises.

Jei moteris reikalautų vien tik mokslo arba žinių jos ma
lonumui, arba vien politinių teisių, nebūtų to didelio nusistaty
mo prieš moterį ir jos reikalavimus, kaip dabar, kad yra. Ir, jei 
vyrai negali jokiu būdu įprasti, kad šalia jo moteris dirbtų, tai 
ne vien vaduodamasis tradiciniu nusistatymu, kad moteris tam 
netinka, nesugeba bet tai čia vaidina dar labai svarbią rolę ir 
materialiai dalykai. Pirmoji ir svarbiausioji tos vyro ir moters 
ekonominiam gyvenimui kovos priežastis; tai ta, kad moteris su
daro vyrui visose gyvenimo srityse vis didesnių konkurencijų. 
Bet, sakau, moterį tai daryti verčia ne smalsumas, puikybė ar kas 
kita, bet kruvinos kovos ir būvio reikalas. Jau tokios musų laikų 
sąlygos, ir jos stipresnės, kaip visi mūsų nusistatymai ir norai.

kr -R *

Baigiant tenka pastebėti, kad yra nuomonių, anot kurių, 
pasaulinis moterų judėjimas esąs tik trumpas, nieko nereiškiąs
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Jš tų lengvųjų žmonijos kvailybių okeano laivų, kuris su laiku 
išvyks nei pėdsakų nepalikdamas. Vis dėlto giliau į moterų ju- - 
dėjimą pažvelgus, jis neatrodo toks prastas dalykas.

Jeigu moterų judėjimas, kaip esame šiame rašinyje pabrė
žusias, yra šių laikų socialio gyvenimo, ekonominių sąlygų pa
gimdytas reiškinys, paskutinio šimt. kultūros padaras, jis negali 
būti praeinamas dalykas, kaip p a v. nėra praeinamas darbininkų ju
dėjimas. Jis gali būti trukdomas, jis gali reikštis įvairiose formo
se įvairių antspalvių įgauti, bet jis nesulaikomas. Jis gali būti tuo 
ar kitu savo tikslais, to ar kito amžiaus įtakoje, bet savo esmėje 
jis pasiliko vienodas ir nepakeičiamas. Jo galutinas išsivystymas 
negali būti nustatytas nei atskirų asmenų, nei partijų, bet pasau
linės kultūros dėsniais, aukštesnių žmogaus dvasios reikalavimų 
įstatymais.

Tik šiuo būdu klausimą išsiaiškinus, galima, mano nuomone, 
tvirtai, ramiai ir objektyviau žiūrėti ar j gresiantį tam judėjimui 
pavojų, ar į daromąją įtaką. Vienas dalykas turėtų mūsų šių 
dienų moteriai rūpėti: Sukelti visuomenėje pasitikėjimo moterimi. 
Jei moteris eina visuomenės darbą dirbti, tegu aiškiai sau prisi
stato, kur ji eina ir kokius uždavinius jai teks atlikti, ir atatinka
mai ruoštis, kad kaip tik juos galėtų atlikti. Kol moteris to pa- 
sitikėj mo nesukels, jai bus sunku kovoti su tiesiog į kraują įsi
sunkusiu tradicijiniu įsitikinimu, kad moteris nieko negali, nesu
geba, kad ji tinka tik puodams valyti ir gimdyti vaikams. O rei
kiamąjį įtikinimą visuomenei įskiepinti tegali tik pati moteris.

M. Ambraziejūtė.

Audrai siaučiant.
(Skiriu A. K.).

Tamsi šalta žiemos naktis. Už lango siaučia sniego vėt
ros verpetai. Visi senai jau miega, saldžius sapnus sapnuoja. 
Tik pro mano langą dar skverbiasi šviesos spinduliai, tik manęs 
miegas geraširdis dar neįstengia nuvilioti sapnų karalijon...

Sėdėjau viena prie lango, ir klausiaus vėtros ūžimo. Mano 
sieloj, kaip ir už lango audra, šėlo ilgesys... Tas ilgesys kilo ir 
kilo, vis labiau kankino mano sielą... Aš sėdėjau viena ir įsisva
jojau. Aš skridau praeitin, ir visa stojos man prieš akis.. Svajo
nėse aš nuskridau gražion pievelėn tarp ežerėlio ir žalio šilo. 
Aš rinkau ten gėleles gražias, iš jų vainikėlį pinti ketinau... Tik 
kam dovanoti jį ketinau, dar nė pati nežinojau... Prisiskynus aš 
gėlelių taip gražių, atsisėdau į luotelį ežere, tarp nendrelių, tarp 
žalių ir iš gėlelių aš gražių vainikėlį tik pinu... Bet kam aš jį 
padovanosiu? Kam? Į tai širdis man nieko nesakė.
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Čia taip tyku ramu... Tylios ežero bangelės tik supa iiūj 
liuoja mano valtelę, lyg matus ė sūnelį lopšyje.. Pasirinkau aš 
šią ramią vietelę, nes čia man gera.,. Tarp linksmųjų draugų man 
perafikšta... Nors ir čia pasiekia dar linksmi dainų aidai, bet man 
čia gėriau. Prieš akis ežerėlis veidrodžio paviršium, kurį retkar
čiais sudaužo antys ir narai beplaukdami. Užu ežerėlio, už ža
liųjų nendrių, aukšti kalneliai pušjms apaugę... O ten dar toliau 
žydrasis dangus, pasipuošęs baltais debesėliais... Man luotelį 
sūpavo ežero bangos, o žaliosios nendrės sekė nepaprastą, ta
čiau man suprantamą pasaką... Aš sėdėjau luotely vainikėlį 
pyniau ir... ir svajojau... Man vainikėlį bepinant, saldžias svajones 
besvajojant, ateini per lygią lanką žydinčiomis gėlelėmis išmar
gintą... Ėjai tu tvirtu žingsniu. Tavo žydrios tamsios akys spin
dėjo išmintimi ir pergale... Tavo gelsvus plaukų garbanus švel
nus vėjelis draikė ant aukštos išmintingos kaktos. Mano širdis 
sutvaksėjo... Ir štai pajutau, kad tau tas gėleles skyniau, kad 
tau tą vainikėlį pyniau... Nors tave pirmą kartą pamačiau, bet 
savo svajonėse tik apie tokį tesvajodavau... Tu ėjai pievele... 
Ėjai tiesiog į mane, į mano luotelį... Kodėl gi tu ne ten, kur 
linksminas draugai?... Kodėl gi tu ieškai ramybės toje margoje 
lankoje?... Pamatei tu mane... Atėjai tu į luotelį ir at s išėdai 
šalia manęs... Tavo akys reiškė pergalę, o aš buvau nuliūdus. 
Tu pamatei mano akyse ašaras... Tavo veidu perbėgo skausmo 
šešėlis... Tu stengeis nuramint mane, visus skausmus mano pra
šei atiduoti tau... Tu sakeis, tavo tvirtesni pečiai, lengviau ga
lėsiąs nešti juos... Tu man pasiūlei savo ranką, kad jos pasirė
mus galėčiau eiti drąsiai duobėtu erškėčiuotu keliu,.._ Man tu pa
sakojai linksmai gyvai... Mus abudu dabar valtelė sūpavo.... Tu 
niunavai linksmą pergalės dainelę... Mano siela nurimo, širdis 
ramiau plakė... Nurimo mano sielos verpetai, kurie dar nesenai 
blaškė mano sielą... Aš jaučiau tik tave arti savęs, tik tavo 
širdies plakimą... Tik tavo raminančius žodžius... Tavo plaukų 
garbanas švelnus vėjelio dvelkimas draikė ant kaktos... Mes 
taip laimingi jautėmės... Mes žadėjome nešti meilę .žmonijon... 
Žadėjome ją įžiebti žmonių širdyse, kad nuo tos kilniosios mei
lės suliepsnotų visas pasaulis... Mes žadėjome ranka rankon 
eiti pasaulin... Eiti ir nešti liepsnojančią meilės kibirkštį į kiek
vieną samanotą pirkelę, į kiekvienus rūmus, mes norėjome, kad 
toji meilė liepsnotų visur, tokia karšta tyra, kaip musų širdyse...

Taip mums besvajojant, meilės tinklą bepinant, nė nepa
stebėjom, kad staiga debesys aptraukė žydrąjį dangų... Vėjas 
pradėjo kelti ežero bangas. Nutilo linksmos draugų dainos, 
pasislėpė paukšteliai į savo lizdus, dar taip nesenai savo dai
nelę traukę... Vėjo sukeltos ežero bangos putodamos viena po 
kitos pradėjo ristis į mūsų valtelę... Vėjas visas mano gėlėles 
išnešiojo... Tu pastvėręs irklą mėginai atremti baisias putotas 
bangas, bet deja... Tavo irklas sulūžo bekovojant su audromis... 
Iš mano krūtinės išsiveržė skundas... Kam, Aukščiausi, neleidai
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mums sukurti tos meilės žmonių širdyse?. .. Kam vėjas blašky
damas mūsų luotelj traukia jį į bangas...?

Kam tos šaltos bangos ir kietos uolos skiria mus vėl?... 
Skiria amžinai?...

Smarkios putotos ežero bangos mus smarkiai rėžė į aukštas 
kietas kranto uolas... Mūsų valtelė atsimušus į kietas uolas 
sudužo... Aš maniau, kad jau# reikės mirti, kad jau truks gyve
nimo siūlas.. Bet deja.. Ant sudužusios valtelės skeveldrų 
tave bangos nešė vienon, o mane kiton pusėn.. Aš dar mačiau, 
kaip tu smarkiai kovojai su audromis... Aš gi jau nepajėgiau 
kovoti ir mane bangos nešė.,, nešė, aš pati nežinojau kur... Ir 
štai aš pajutau, kad mane bangos išmetė į krantą, į nepažįstamą 
krantą... O tu., tu dar kovojai su audromis, žvelgdamas į savo 
nužiūrėtą tašką, į kurį, matyt, norėjai dasiirti. Tave bangos 
kartais visai paskandindavo ir aš tavęs jau nebematydavau, tų 
vėl kartais iškildavai, bet vis yreis, yreis į savo nusistatytąjį 
uostą.. Aš stovėjau ant kranto ir nebežinojau kur eiti, ką 
pradėti...

Štai jau tave pamačiau tavo uoste... Tu laiminga s,pavar
gęs, nulipai nuo savo valtelės skeveldros ir atsistojęs žiūrėjai į 
antrą ežero pusę... Audra pradėjo nurimti ir tu pamatei mane 
kitoj ežero pusėį ir... ir norėjai pulti prie manęs... Bet deja... 
Didelis vandens plotas skyrė mus... Sudejavęs pamojai man 
ranka, aš taip pat pamojau...

Kažin ar teks kada nors susitikti, kažin... Gal, tas rankos 
mostelėjimas buvo paskutinis... Gal, tas malonus žvilgsnis buvo 
jau sakomasis sudiev... Pasakytas sudiev, amžinai...

Ir aš pabudau iš savo svajonių. Už lango jau nebeūžė 
audra, jau nebesuko sniego verpetų... Mano krūtinėj ilgesys 
tačiau dar labiau siautė... Dar labiau blaškė mano sielą... Ir 
dar labiau ilgėjos širdis. Dangaus Ašarėlė,

I
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staipsnis yra žiupsnelis įspū

džių, patyrimų ir žinių, surinktų pe
reitais metais manbesivažinėjant Ame
rikoj. Subjektyvumo čia bus nemažai, 
todėl jį reiktų kritiškai skaityti.

’ , . A. T.
Mūsų laiku aukštosios kultūros era baigėsi didžiomis ma

terialinio ir moralinio gyvenimo katastofomis. Dievinamasis 
obalsis „kultūros pažanga“ lyg ir neteko savo aureolės bei pra
smės. Daugumas protų ja visai nusivylė ir nebenori tikėti jo
kiam gyvenimo progresui, ypač jam einant šių dienų kryptimi. 
Kiti mėgina ieškoti kultūros suturėjimo priežasčių, atradę jas 
šalinti ir tuo būdu apsaugoti pasaulį nuo baisesnių katastro
fų. Vienas kitas įtaria mūsų kultūrą buvus šališka, be tikrų 
pamainų ir todėl dabar griūnančią. Pasaulį valdę ir visą gyvenimą 
tvarkę vieni vyrai, viena žmonijos pusė; kita pusė buvusi nuslo
pinta, pavergta. Viešpatavusi šalto, gudraus proto ir fiziškos 
jėgos galybė; širdis su savo intuityvinėmis galiomis ir meilės 
liepsnomis buvusi paneigta. Todėl pavergtoji žmonijos pusė 
turinti išsiliuosuoti ir laisva padaryti didelės įtakos į kultūrinį 
gyvenimą. Trumpai tariant, vis aktualesnė tampa moterų proble
ma. Tos problemos arenoje randame griežtai, priešingų kovo
jančių pajėgų, kurios labai dažnai nukrypsta į kraštutinumus. 
Vienam fronte stovi šuperfeaninistai ir kartais feministai, ki
tame — griežti antifeministai; jie tarp savęs smarkiai kovoja ir 
dar smarkiau klysta, nei vieni nei kiti neturi po kojomis tvirto, 
moksliško ir praktikos pagrindo.

Amerikos gyvenimas daug kuo griežtai skiriasi nuo Euro
pos gyvenimo. Tų skirtumų rasime ir moterų problemoje. Todėl 
įžvelgus į Amerikos meierų būklę atskirai, gal, šiek tiek paai
škės mums moterų klausimas. Apskritai, dažnai tai, apie ką 
mes tik dar svajojame, dėliai ko kovojame, tas Amerikoj yra 
gyvenime realizuota ir neša teigiamų arba neigiamų vaisių.

Naujojo Pasaulio kultūrinio gevenimo tone moterys yra 
užėmusios ypatingas pareigas ir eina naujais keliai. Apie tai 
šiame straipsnely ir mėginsime pasikalbėti.

1. Kalbėti apie moteris, paprastai, yra sunku ir net rizi
kinga, nes gerai kalbėti nevisada galima, o jei blogai kalbėsi ir 
pats blogas paliksi. Bet, šiuo atveju mano būklė, manau bus 
laimingesnė, nes kalbėti apie Amerikos moteris yra linsma tema 
ne tik joms bet ir vyrams. Jei bent kiek yra teisingas posakis, 
kad nvyrai valdo pasaulį, o vyrus moterys“, tai Amerikoj jis 
yra neginčijamas dėsnis. Aišku moterims tai didelė garbė ir 
džiaugsmas. Vyrams, nors ir nelabai malonus reiškinys, bet 
pakenčiamas, nes jei pats nemoki valdytis, tai dar didelė yra 
laimė, kad tame valdo tas, kuri dar šiek tiek myli, t. y. notaris. 
Vieniems yra ir kitiems nebloga.
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Moters įs’galėjimas socialinio gyvenimo arenoj yrą įdomus 
ir reikšmingas faktas moderniškoj pasaulio istorijoj.

Kada Sename Pasauly moteris daugiau išviršiniai buvo 
gerbiama, kada apie ją kaip lėlikę buvo šokinėjama ir žaidžiama, 
iškilmingai jai bučiuojama rankos, o širdy paslapčia vis tiek ji 
buvo laikoma žemesnės rūšies individu—tuo tarpu Naujame Pa
sauly moteris ne tik salionuose, baliuose ir flirte užėmė pirmą 
vietą, bet, svarbiausia, šeimoje ir socialiniame gyvenime ji atsi
stojo greta vyro, kaipo lygi jam veikėja. Dar daugau, įvairiose 
gyvenimo srityse jos įtaka yra daug didesnė negu vyro. To
dėl jau pradedama kalbėti apie moteriškos kultūros pradus ir 
gaires, apie jos viešpatavimą ir, pagalios, apie gręsiančią mote
rų tiraniją bei demagogiją.

Kas žino, gal, visa tai greičiau įvyks negu nusimanome. 
Drąsios Naujojo Pasaulio moterys pasilmosavusios iš Seno
jo Pasaulio vyrų vergijos, gal būt, savo viešpatavimo despo
tizmui panaudos tuos pačius metodus, kurių jos išmoko 
kęsdamos vyrų demagogišką politiką. Kokie būtų tos kome
dijos vaisiai sunku pasakyti. Viena tik aišku: jei moterys eis 
tokiais pat šališkais keliais, kaip Europos vyrai, tai ne tik vyrai 
praras_laisvę, bet ir visa Amerika pražudys savo garbingą ateitį.

Tačiau lauktina, kad Naujas Pasaulis pralauŠ tikslesnių 
žmonijos progresui kelių. Gal jis, supratęs Europos klaidas, pa
sistengs jų išvengti. Yra vilties, kad ten vyraiMr moterys sutar
tinai darbuodamiesi, sudarys harmoniškesnę kultūrinio gyvenimo 
santvarką ir nuties žmoniškesnės bei patvaresnės kultūros pa
matus.

2. Amerikos moterų įsigalėjimas nėra koks nors pripuola• 
mas ir netikėtas reiškinys, bet tam tikras istorinių, socialinių gy
venimo sąlygų padarinys. Pirmiausia, mes susidursime su ypa
tinga imigruojančios žmonijos dalies būkle. Paprastai imigrantų 
daugumas yra vyrai. Keliauja jie arba jauni, savų žmonų dar 
neturėję, arba senesnieji; palikę jas su vaikais gimtojoj, tėvynėj. 
Imigrantų, ypač pirmųjų, gyvenimas yra sunkus liūdnas ir pri
slėgtas. Neįprastos gyvenimo sąlygos, svetimi žmonės ir papročiai, 
dideli vargai ir darbai, graudūs senosios tėvynės prisiminimai— 
visa tai pirmųjų pionierių širdyse dilgino ir ugdė skurdžios vie
natvės, gilaus liūdesio ir pasiilgimo jausmą... Kas tokiose valan
dose gali būti brangesnio ir suteikti daugiau paguodos, kaip 
Švelnios sielos, skaisčios mylinčios širdies moteris! Ji tik viena 
galėjo užpildyti sielos tuštumą ir uždengti klaikią vienatvės be
dugnę. Jr todėl toji moteris, kuri per jūras atplaukė pas pirmąjį 
pionierių, tapo tikra jo gyvenimo draugė ir vienintėlė visų vargų 
bei džiaugsmų dalininkė. Ji nebuvo lėliukė, su ja vyrai nežaidė, 
bet karštai ją mylėdami giliai gerbė, kaipo brangiausią Šio pa
saulio esybę. Tokios pagarbos ji tikrai buvo verta. Tenai ne 
tokia važiavo, kuri mokėjo tiktai gražiai pasipuošti, dailiai paš okti 
ir maloniai pašnekėti, bet tokia, kuri turėjo pakankamai drąsos, 
energijos ir savigarbos ryštis keliauti per didžias jūras į tolimą,
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nematytą Naują Pasaulį. Ji buvo kitoniškos dvasios, negu jos 
sesutės palikusios Sename Pasauly, drąsi, energinga, vyro myli^ 
ma ir gerbiama ji pradeda ir kitoniškai mąstyti:

— Ar aš ne tokia pat, kaip tu —. dingtelėdavo mintis jai žiū
rint į vyrą. Tų pergalėjai širdies skausmą, apleisdamas gimtąją 
Šalį, tėvus ir mylimuosius—aš tą pat padariau; Tu išdrįsai plaukti 
per audringąsias jūras, ieškodamas gyvenimo laimės—aš tą pat 
padariau, kad tau baimę padidinčiau... Tu lauži naujo gyvenimo 
kelius—aš nuo tavęs neatsiliksiu, aš lygi tau...—

Taip galvodama pirmoji pionierė-naujos, lai svos ir savaran
kiškos moterų generacijos pirm taku nė, atsistojo labai stiprioj po
zicijoj greta tradicinės vyro tvirtovės. O toji pozicija kaskart 
stiprėjo. Moters asmenybė vis labiau augo ir bujojo. Vyro la
bai gerbiama ji įgijo didesnės materialinės ir socialinės nepri
klausomybės. Normalėse sąlygose šeimos moty na, paprastai, ne
dirba fabrike, bet apeina namų ruošą ir atliekamą laiką pašvenčia 
kultūriniams darbams. Be to moterys, apskritai, yra labiau pra
silavinusios negu vyrai. Daugumas vaikinų ir merginų, pabaigę 
aukštesniąją mokyklą, paprastai, dar eina kolegijos mokslus. Tuo 
tarpu, kada čionai vaikinai visą savo dėmesį atkreipia j „biznio“ 
ir praktikos dalykus, kur dvasios kultūros ūgdy mas pasilieka 
visai nuošaliai, — merginos ruošiamos gyvenimui kitokia kryp
timi. Joms stengiamasi duoti daugiau intelektualinio, estetinio ir 
moralinio peno ir labiau paruošti kultūrinio gyvenimo tikslams 
tarnautų.

Todėl visai galimas daiktas, kad tuo žvilgsniu moterų in
teligencija yra aukštesnė negu vyrų ir joms kaikur išlaikyti su 
vyrais konkurenciją nėra sunku.

Pagaliau, yra dar vienas faktorius be galo stiprinąs moterų 
poziciją — tai jų skaičius. J Ameriką plaukė daugiau vyrų, ma
žiau moterų. Proporcingai skaičiui didėja moterų pagarbą ir ga
lybė. Bet tas santykis yra atvirkščiai proporcingas: juo mažesnis 
skaičius, juo didesnė reikšmė ir įtaka. Šitas paradoksas yra su
prantamas, nes moteris yra toks dalykas, be kurio negali gyventi 
beveik joks žmogus t. y. vyras; Ir kuo jų mažiau, tuo didesnė 
jų vertė.

Amerikoj dabar 1000 čiui vyrų —maždaug tenka 900 mo
terų. Šitos skaitlinės ne tik teoretiškai moteris džiugina, bet ir 
faktiškai duoda joms daug privilegijų ir didelės galybės.

Visa tai ir sudarė tą ypatingą Naujojo Pasaulio moterų 
būklę, kurią turėdamas galvoj vienas rašytojas drąsiai pasakė: 
jei man leistų gimti antrą kartą, tai aš norėčiau gimti tik mote
rimi ir tik Amerikoj.

Del to pat kažkas vėl yra parašęs, kad Vokietijoj moteris 
eina paskui vyrą Prancūzijoj — greta vyro, o Amerikoj — pir
ma vyro. O Lietuvoj?., tamstos pačios atsakysite.

3. įgijusios didelės laisvės ir pagarbos ir pasiekusios auk
što savarankiškumo laipsnio, Amerikos moterys nesėdi rankas 
sunėrusios, bęt smarkiai dirba ir daro didelės įtakos į visą kul-

35



82 Amerikos moterų judėjimas .

tūrinį gyvenimą. Jos nesitenkina tuo, ką turi. Moterų laisvė ir sa
varankiškumas nėra jų galutinas tikslas. Moterų pasiliuosavimas 
yra tik kelias į jų viešpatavimą. Pasiliuosuoti, — kad pavergtų 
pasaulį! — štai jų obalsis.

Pasaulį reikia pavergti, kad grąžintų jam laisvę — laisvę 
gerai gyventi ir gera daryti. Per moterų laisvę einama prie jų 
politikos ir kultūros. O šių esmė yra amžina taika ir tautų solida
rumas, visuotinas žmonių švietimas ir lavinimas, dorinis vaikų, 

* jaunimo auklėjimas ir jų ruošimas geresnei socialinei santvarkai 
realizuoti darbingumo ir darbo atlyginimo pakėlimas, visų žmo
nių materialinės ir moralinės būklės pagerinimas ir t. t. Tokie 
tai yra teoretiški Amerikos moterų sumetimai. Tačiau nereikia 
manyti, kad visa tai yra ir pasilieka tuščiomis formulėmis bei 
fantastiškomis proto spekuliacijomis. Ne — žodžius tuoj seka 
gyvi darbai, o, šiuos gausūs vaisiai. Mat, bendras amerikiečių 
motto! mažai galvoti, dar mažiau svajoti, o daugiau dirbti visur 
turi sprendžiamosios reikšmės. Ir Amerikos moterys todėl kovą 
laimėja, kad mažiau šūkauja, o daugiau dirba.

Iš tikrųjų jau daugumas kultūrinio gyvenimo sričių pa
teko į moterų rankas. Pirmiausia, jose yra visas vaikų ir jau- . 
nosios kartos auklėjimas bei lavinimas. 1910 metų statistika 
parodo, kad iš 599,237 mokytojų 478,627 buvo moterys. Tikė
tina, kad dabar jų skaičius dar labiau padidėjo. Beveik visi pra
džios mokyklų mokytojai, didelis daugumas aukštesniųjų — ir 
kolegijų, pagaliaus nemaža dalis universiteto profesorių yra mo
terys. Nežinia kokie bus tolimesni šitokio moteriško jaunuo
menės lavinimo padariniai, tačiau dabartinėj Amerikos mokyklų 
sistemoj, kurioj ryškiai yra pabrėžtas auklėjimo ir dorinimo mo
mentas ir šių laikų materializėjančiose sąlygo se, mokytoja — mo
teris yra nepamainoma. .

Kada iŠ visų pusių į žmogų veikta didelė technikinės kul
tūros įtaka, kada jį tik materialinės gėrybės vilioja, kada jis kas
dieną grimsta šabloniškuose reikaluose, — tai, kad žmogus vi
sai nesumaterializėtų ir neprarastų dvasios gyvybės, reikia iŠ 
anksto švelniai ir harmoningai ugdyti jo sielos galios, reikia 
įdiegti į jo jauną širdį tų daigų, iš kurių išaugtų ir išbujotų 

‘ tai, ką mes vadiname tikru žmoniškumu. Manau, negalima abe
joti, kad kas kitas sėkmingiau išugdytų šitokį žmoniškumą, kaip 
gera moteris — auklė toja.

Todėl Amerika, atidavusi savo jaunuomenę į moterų ran
kas, klaidos nepadaiė, bet pataikė kur reikia.

Tuo būdu moterų rankose yra ne tik šeima, bet ir moky
kla. O kieno mokykla ir jaunimas, to ir ateitis, reiškia Ameri
kos ateitis yra moterų ateitis. Tačiau jų yra ne tik ateitis, bet 
ir didelė dabarties dalis, nes moteris ir dabar jau užima svar
bią kultūros veikėjos vietą. Į visas intelektualinio ir materia
linio gyvenimo sritis durys jai yra atviros ir, būdama laisva, 
drąsi, savarankiška, ji eina, kur nori. Jau prieš karą Amerikoj 
buvo apie 1500 moterų bankierių, 2000 rašytojų ir žurnalisčių,

36



Amerikos moterų judėjimas 83
. Ö ■ ’ . . .' ■

6000 įvairių agenčių, 10,000 gydytojų, 300,000 stenografių ir 
apie V2 miliono mokytojų. O kiek jų dirba labdarybės ir kituose 
socialinio veikimo frontuose bei įvairiausiose kultūrinėse orga
nizacijose! Trumpai tariant, be moterų bendradarbiavimo, Ame
rikos kultūrinis gyvenimas butų neįmanomas. Jos ne tik dirba 
tiesioginį kultūros darbą, bet taip pat sudaro ir tą palankią 
kultūriniam gyvenimui tarpti atmosferą. Amerika yra biznio Ša
lis ir į to biznio sūkurį ir dabar dar . nueina beveik visi gabieji 
ir energiškieji vyrai, kurie taip jame paskęsta, kad dvasios kul
tūros reikalams jie nebegali pašvęsti nei laiko, nei energijos, 
nei rimtesnio darbo. Dėliai to tuo tarpu, kada vyrai tesuspėja 
pagauti vieną kitą jiems įdomesnę ir bizniui reikalingesnių lai
kraščių žinutę, — moterys daugiau skaito rimtesnių žurnalų 
ir įvairaus tūrinio knygų. Kada vyrai vien tik knisasi sąskaitų 
cifrose ir ieško vis naujų jų verslo sėkmingumo perspektyvų, 

moterys lanko teatrus, koncertus, muzėjus, bibliotekas, pa
galiau, įvairiausius susirinkimus ir klubus, kur gyvai yra gvil
denami aktualūs kultūrinio gyvenimo klausimai ir ieškoma būdų 
jo laipsniui pakelti.

Apskritai, galima sakyti: kiek vyrų veikime persveria civi
lizacijos kūrimas, tiek moterų bendradarbiavime—kultūros ug
dymas. Moteris kažkaip nejučiomis atsistoja kultūrinio gyvenimo 
centre ir jam duoda savotiško tono bei atspalvio. Tačiau reikia 
įsidėmėti, kad Amerikos kultūrinė kūryba einą kitoniška linkme 
negu mes ją suprantame, dėliai to ir moterų joje bendradarbia
vimas pasireiškia kitokiomis lytimis. Toji kūryba ne tiek krypsta 
į teoretiškuosius mokslus ir meną, kiek tiesiog į praktiškąjį gy
venimą. Gal todėl Amerikos gyvenimas, nors mums ir neatrodo 
majestotiškai kultūringas, bet vis tik žmoniškesnis, naturališke- 
snis ir malonesnis, negu kitose „kultūringose“ šalyse. Ir, gal 
neapsiriksiu pasakęs, kad tą harmoningą gyvenimo toną duoda 
kultūrinė moterų įtaka, labiausia pasireiškianti kilniu, socialiniu 
veikimu.

*

„ Keistingiausias ir turtingiausias žmogus yra tas, kuris 
daugiausia gyvenimui duoda“—štai, galima sakyti, Amerikos mo
terų veikimo motto. Jis išveda moterį iš asmeniško gyvenimo 
sferos į socialinio gyvenimo sritis ir parodo jai didžių uždavi
nių. Tie uždaviniai, plaukia iš bendros gyvenimo santvarkos ir 
jo specifiškų savybių. Amerikoj beveik visas socialinis darbas 
eina iš privatiškos iniciatyvos ir yra vykdomas privatiskomis prie
monėmis.

Visos tos milžiniškos labdarybės įstaigos,—ligoninės, pa
taisomieji namai, vaikų ir senelių prieglaudos, viešų žaidimų ir 
jaunimo pasilinksminimo vietos, didžiausi universitetai, mokyldos 
ir bendrabučiai, darbininkų socialės apsaugos, švietimo ir dori
nimo instancijos ir daugybė kitokio socialinio pobūdžio įstaigų 
ir organizacijų, kurios laoiausia yra charakteringos Naujam Pa
sauliui—visa tai didžiausią atramą randa privatiškame veikime.

O Šito veikimo centre atsistoja moteris, kurios ne tik širdy,
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bet ir prote nuolat skamba kilnūs žodžiai—„gelbėti, kur tik pa
galba reikalinga“. Ir čionai moteris įneša tos gaivinančios srovės, 
kurioj—fabrikų, mašinų, automobilių triukšme ir dūmų verpetuose; 
kaž kaip lengviau kvėpuoti ir laisviau gyventi galima.

Tame giliai žmoniškame moterų darbe jauti natūralų idea
lių tikslų realizavimąsi kiekviename gyvenimo žingsny. Kultūri
nis veikimas ir jo vaisiai yra betarpiškai su gyvenimu susipynę, 
kultūrinė atmosfera ne tiek atskiruose punktuose s kondensuota, 
kiek persisunkusi į platesnes sritis. Dėliai to, materializuojančiose 
ir mechanizuojančiose bangose paskendęs, Amerikos gyvenimas 
vis tik dar turi kažkokio jaukumo, kažkokios patraukiamos ga
lios, kuri net daugelį, išdidžiai prieš Naują Pasaulį nusistačiusių, 
europiečių suvilioja ir dažnai pakeičia jų dvasio s nuotaiką. Gal 
būt, todėl,—kad tame gyvenime daugiau yra žmoniškumo, šir
dies ir meilės, negu Sename Pasauly. Tenai didesnė yra harmo
nija tarp idealų ir gyvenimo, tarp minčių ir žodžių, tarp žodžių 
ir darbų... Tarp idealaus ir realaus pasaulio nesimato tokios bai
sios bedugnės, kaip pas mus... Ir, gal būt, tai yra gairės mote
riškos kultūros, kuri žmoniškumą kelia aukščiau asmeniškumo, 
dorovę—aukščiau technikos dėsnių, gyvenimą—aukščiau mate
rialių gėrybių, o gyvenimo ir veikimo vairą—intuiciją—aukščiau 
sustingusio proto.

Tai yra Naujojo Pasaulio naujos kultūros pradai. Toji kul
tūra bus harmoninga vyriškos ir moteriškos kūrybos sintetine 
kultūra. Galima tikėtis, kad ji bus daug tobulesnė ir patvaresnė, 
negu šališka Europos kultūra, kuri save ir visą pasaulį nugram
zdina bedugnėn...

Naujos kultūros daigus ugdo energingos Amerikos mo
terys ir dėliai to mes turime jas tik pagerbt ir palinkėt geriau
sio sėkmingumo.

(Bus daugiau).
A. Tylenis.
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Saulei.
>

Kaip briliantas, kaip auksas žibi tu savo dangiškajame 
skliauste. Tu visiems neši gyvybę, neši laisvę, neši džiaugsmą! 
Tavęs visi ilgisi, tu visiems vienodai artima ir brangi! Tu gy
vybės motina! j tave tiesia rankutes mažas kūdikėlis, tavi
mi džiaugiasužilagalvis senelis. Tavo nubučiuotos žydi puikiau
sios pasaulio gėlės. Po tavo spinduliais čiulba gražiausios 
paukštytės. Tu pasaulio motinėlė! Jau pergalėjai savo spindu
lėliais žiauriąją žiemužę. Jau greitai pasipuoš žemelė puikiausiais 
rojaus kilimais. Tavo sostas jau blaivais šilkais padabintas — 
tu viešpatausi!

O skaisčioji saule, įdėk savo spinduliams nežemiškos ga
lės, kad jie peršviestų mano širdį, kad jie atsiektų mano sielos 
gelmę ir sudegintų joje esančias pikto sėklas, kad išnaikintų 
sėklas dagių ir dilgių!

Bet, jei nors vienas grūdelis mano širdužėje glūdi, teauga 
jis į galingą medį ir teneša gausių vaisių žmonijai.

Tu saugok ir globok jį, Saulute! Savo spindulėliais jį gai
vink ir bučiuok!

K Genytė.

gos
semiamą kilnių minčių atsargą, jei ne mokykloj? Kas daugiau 
įstengs įpratinti visuomeniškai ir savarankiškai gyventi? Moky
kla—tai šventykla, kurioje privalo rusėti mokslo šviesa, spindėti

ir mokytojų globą, neįstengia laisvai įsiskverbti tuštybių ir niek
šybių pasaulis. Toji rami, kilni aplinkuma, pati savaime kaupia 
sielas, verčia galvoti, spręsti rimtus gyvenimo klausimus. O

Gyvas reikalas moterims 
idejingumo.

Laimingas mokyklos gyvenimo laikotarpis! Kiek čia pro- 
išmokti gerų dalykų, prisisemti idėjų. Kur pasidarysi neiš-

savarankiškai gyventi? Moky-

idealų žvaigždės. Juk pro mokyklos rūmų sienas ir pro tėvų 
ir mokytojų globą, neįstengia laisvai įsiskverbti tuštybių ir niek
šybių pasaulis. Toji rami, kilni aplinkuma, pati savaime kaupia 
sielas, verčia galvoti, spręsti rimtus gyvenimo klausimus. O 
vis dėlto tuščias ir beprasmis gali pasidaryti ateities gyvenimas, 
jei nebus jaunystėje visas kraujo gyslas persunkęs idejingumas; 
moteris gali neberasti tikslingumo savo darbams, nustoti pusiau
svyros, lygu išsibraukti iš gyvenimo.

Cutberfas yra pasakęs, kad moters prigimties pagrindas 
yra didelis idealo gerbimas. Tiesa, ji jau žiloj senovėj tai su
prato. Atsiminkime, kad ir stabmeldiškas vaidelutes, kurios kur- 
stydamos šventąją aukuro ugnį, ugdė meilę ir pagarbą dievams, 
saugojo skaistybę, ir visa kas kilnu ir šventa. Vėliau sunkiais
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priespaudos, baudžiavos laikais seselė—delijėlė rūteles sodindama, 
jas ravėdama, linelius raudama, audimėlį ausdama skundės, ver
kė, dėjo giesmes ir raudas, jomis suvirpindavo savųjų Širdis ir 
visi guosdavos, ramindavos dainele, jon supynė visa, ką norėjo. 
Tuo būdu mūsų moters išlaikė tautišką dvasią, nepaliestą svetimos 
įtakos ir išugdė nepriklausomą Lietuvą. Mūsų motutės kas rytas 
ir kas vakaras kviesdavo savo šeimynėlę prie maldos, bažnyčion 
ragindavo,—dabodamos savo šeimų dorovę. Kaimas ir šiandien 
dar taip tebedaro, nors jau ir ten kartais įsibrauti ima žalingų 
papročių. Bet vis dėlto ten moterys—motinos ir mergaitės turi 
savo idealų, savo tradicijų, jas šventai saugo ir nors nesąmo
ningai, perdaug paprastai dirba didelį kultūrinį darbą. Daugeliui 
jaunuolių imą deltai to jų paprastumo rodytis, kad visa tai šiems 
„gudriems“ laikams bereikalinga. \

Visai kitaip atrodo mūsų inteligentiškoji, jei galima taip 
pavadinti, moteris. Jį savo tradicijų neturi. Seniau buvo aišku, 
kad mergaitei mokslo nereikia, įvairūs įstatymai buvo sudaryti 
taip, kad ji neturėjo nei teisių, nei balso savo šeimoj, valstybėj; 
turėjo klausyti ir visiškai priklausyti savo vyriausiajam broliui, 
tėvui, vyrui. Paskutiniais amžiais jau imta kitaip galvoti^ O 
Paskutinieji sudrebinę pasaulį įvykiai dar daugiau ką atmainė 
pažiūrose ir moteris atmainė ir pačių moterų pažiūras į save. 
Prieita išvados, kad moteris yra irgi tikrasis žmogus, kad jai 
reikalingas tobulinimasi darbas, mokslas, profesija. Tik ar jau 
tinkamai moters yra palinkusios į tuos kilnius tobulinimosi ir 
mokslo dalykus, ar tik joms dar ypatingai ko netrūksta, norė
čiau atsakyti, kad trūksta ir trūksta idejingumo.

Tuomet, kai moteris pradėjo emancipuotis jr eiti mokslus, 
visose aukštesnėse ir aukštosiose mokyklose, vyravo ateizmo, 
materializmo dvasia. Tas mokyklas išėję vyrąi inteligentai lygiai 
turėjo ta prasme įtakos į besilavinančias moteris ir joms ėmė 
rodytis, kad nėra šventas tariamasis „pažangumas“.

Tuo būdu šaltumas, abejingumas įsigalėjo jų sielose, tapo 
pažeminta motinos malda, tas narsus ir nuoširdus gerumas. 
Šeimoj moteriai pasidarė neaišku kas daryti, ar sekti prisimenant 
motinos pavyzdį, ar pasiduoti galutinai moderniškai ateizmo ir 
kitų izmų dvasiai. .

Ir sudarė, rodos, mažai apgalvota sintezė, baudžiavos ir 
kraštutinio laisvumo įtakų. Dar dauguma iš mūsų šiandiena pa- 
sireiškiame negalėjimu išsivaduoti iš nesąmoningos priklauso
mybės kaž kam. Šiandien pasižiūrėjus į mūsų inteligentišką mo
terį, atrodo, kad ji neturi pažiūrų į gyvenimo klausimus, nors 
tiek daug savo pasaulėžvalgos klausimais galvoje. Tuo tarpu 
pareina tat tik nuo jos nedrąsos pareikšti tik suvo nusistatymus, 
mintis. Išėjusi gyveniman dažnai, kaip žiežirba, ji užgesta. Ar 
galima pasakyti, kad ją stūmė kas iš gyvenimo? Ar ji pati bu
vo jau tokia silpna ir bejėgė, kad kaž kur be žinios pradingo? 
Ne. Toli gražu ne. Kiekviena turi pakankamą Dievo skirtą ir 
protingumo ir energijos dalį, kiekviena nešioja savo sieloj daug
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galimybių. Tegu tik kiekviena nepaneigia jų, bet tinkamai išvysto.
Nuodėminga vaikščioti su antrašte, tarytum kuklumo šydu 

apdengta: „nieko negaliu, nieko nežinau, nieko nemoku*.
Kuklumas — kilni dorybė. Bet didelis ir labai didelis nusi- 

žengimas kuklumo, tikriau apsileidimo, vardan išsižadėti savo 
nuomonės, įsitikinimų susiduriant su platesniu išorės pasauliu 
arba siauram savo šeimos rate, kur moteriškės įtaka nepastebi
mai gali atlikti savo darbą.

Antrasis sintezės veiksnys tai kitas kraštutinumas-nėri- 
masis iŠ moteriškės kailio; bet, kadangi ateitininkėms tos mintys 
tolimos, tad apie jas čia nė nekalbėsime; jos gilina jūsų pasaulė
žiūrą, padaro ją iš miegančios ir pasingos, gyva ir kilnia, gyveni
miška. Reikia čia dar pratintis būti tvirtomis, vėjo nepajudina
momis, uolomis: turėti savo nuomonių ir, reikalui esant, ginti 
ne atkaklaus užsispyrimo keliu, bet kartais ir kuklumu ir nuo
laidumu svarbiausia, tik su didele, didele ištverme.

Tada mums nereikės gaišti taip dažnai naiviai statomajam 
moterį lygybės klausimui.

Buk išmintinga,—mokėk daug ir mokėk kaip reikiant, ir 
moterimi būdama, visuomet būsi laisva ir savarankiška. Be to, 
dar reikia stengtis gražiai suprasti ir savo moteriškąją vertybę; 
reikia be tuštaus išdidumo žmogiškai pasigerbti pačioms save. _ 
Jei pačios vertinsime save tiek, kiek esame žmonėmis, o ne lė
lėmis, tatai ims daryti ir visa visuomenė.

Tiktai apimtos idejingumo religijos, tautybės ir dorovės ga
lės mergaitės visą amžių išbūti ištikimos savo pasaulėžiūrai. O 
kilniomis idėjomis besivaduojant moterims gyvenime, iškils ir 
kilnių tradicijų mūs būsimoms inteligentiškoms kartoms, kurių 
taip stingame šiais laikais.

Anot V. Carlhian x) „reikia padaryti, kad mūsų gyvenimas 
tęstųsi, reikia sujungti šių dienų pastangas, su praėjusių dienų 
pastangomis, sujungti mus ir mūsų darbus su kitų, kad jie kartu 
su mumis neišnyktųtuo būdu gerų nusistovėjusių formų įgys 
mūsų gyvenimas.-Netikęs mūsų gyvenimas, netikę silpnabūdžiai, 
mūsų pavyzdžiai padarys ir kitas kartas tokias. Gyvename juk 
ne vien sau, bet ir kitoms kartoms. „Jei kultūra nemari, reikia 
kad kiekvieną momentą išaikvotas materialis ir morali s turtas 
būtų naujai papildomas šio momento pajėgomis*2).

Tik sąmoninga, išmintinga, persiėmusi gražiomis idėjomis 
moteris, O ji dar taip dažnai būdama kitų auklėtoja, tegalės 
duoti didelės moralės paspirties kitiems ir galės rasti susirami
nimo pačiai kartesnėse gyvenimo valandose.

’) Le Van.
2) Victor Carlhian.

v
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Ä. a. Petrutei Pečkaitytei.
Skaisčiam pavasariui išaušus pražydai Tu it lauko žibutė 

skaisti saulutė glamonėjo Tave, vėjelis Tau amžių pasakas sekė 
ir plunksnioti miškų dainininkai Tau savo dainas dainavo. Tu 
augai, klės tėjai gimtąjam savo sodžiuj, Tave mylinčiųjų globoj. 
Nemačius pasaulio vylingųjų kartų, jauteisi laiminga. Bet brėkš
tant tavo jaunystės rytui, Tau gimė naujos mintys ir nauji troš- 
kimai veržės sielon. Tau ankšta pasidarė gimtajam sodžiui ir 
veržeis pasaulin. Bet ne klajoti pasauly norėjai, o dirbti žmo
nijai, save paaukoti jos labui. Nors audros Tau kartais užsto
davo kelią, bet Tu nebojai jų. Pilna energijos žengei prie savo 
užbrėžtojo tikslo. Puiki vaidinos Tau ateitis, kad galėsi savo 
įgytojo mokslo šviesą paskleisi aplinkumoj auklėdama jaunuo
menę ir ruošdama ją sunkion gyvenimo kelionėn. Tu visa siela 
troškai gyventi ir dirbti. Tėvynė šaukė Tave ir Tu išgirdai jos 
šaukšmą. Ėjai tėvynės kultūrini n darban ir varydama vagą po 
vagai arei jos dirvonus. Darbe ieškojai nusiraminimo, kada juo
di debesys apniaukdavo Tau skaisčiąją saulę. Bet ar audros ta
vo sieloj Šėlo, ar skausmo šešėliai drumsdavo širdį, tu visuomet 
linksma ėjai gyvenimo taku. Nepamenu, Dra uge, dienos, kad 
būčiau mačius Tave nuliūdusią, paniurusią. Tavo akyse visuo
met spindėjo skaistaus pavasario ryto aušra, o veide tekančios 
saulės atspalviai. Šypsojais pasauliui ir mylėjai jį. Netikėjai pa
saulio vyliams ir skaistų gražų atvaizdą kuriai savo širdy. Tau 
visa gamta rodos sakė: Pasaulis gražus, tik tverk jį gražų savo 
sieloje, dirbk, kad kiti suprastų jį gražų esant ir seki meilę ap
link, kad pajaustų visi, kaip gera siela skräjöti palaimintoj Die
vo karalijoj.

Skaistaus pasaulio atvaizdą užtemdė Ta u tik žiaurioji mir 
tis be laiko užmerkusi jaunas akis.

Ir krito Tau arklas iš rankų, draug puolei ir Tu mirties 
dalgio pakirsta. Taip liko neužbaigta arti vaga, taip liko ir pla
tūs dirvonai.

O mirtie!...
Kode! taip anksti, beširde, nutraukei gyvybės giją? Kodėl 

atsilankei, tamsioji viešnia, kada buvai visai nelaukiama? Ko 
atėjai, kaip tik tuo laiku, kada tavo auka vos buvo bepradėjusį 
dirbti tiek metų svajotąjį, lauktąjį darbą. Ar nesudrebo tavo ran 
ka, kada pakėlei savo dalgį žudyti tą, kurios akys maldaute 
maldavo: »Gyventi... gyventi... gyventi...“

• ■ ■ >

„Gyventi“... atsidusai paskutinį kartą ir savo siela nuskri
dau gyventi ten, kur nėra mirties, nėra pabaigos.

Ir šit, rodos, jaučiu, kaip nematoma skrenda Tavo vėlė, 
kaip šaukia atsižvelgus dar savo draugėms: „Gyvenk ite, dirbkit 
ir skleiskit pasauly gaivinančios meilės šypsnius“.
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Tad lėk gi skrajokie dvasia 
Ir žadink į darbą visus, 
Kam ašaros Spind akyse, 
Kitų tepamato skausmus.

Kaunas, __ 
1920-111*10.

89

Draugė.
n

Apie musų kūrybiškus raštus.
Daug kas mūsų aukštesniųjų mokyklų mokinių pradeda 

mėginti savo jėgas dailiosios literatūros kūryboje. Pirmieji geriau 
pasisekę vaizdeliai, parašyti į mokytojo užduotą temą, pažadina 
darbštesniuš moksleivius laisvai be mokytojo Įsakymo pasiimti 
sau temas ir jas vystant auklėti savo žodžio kūrybos jėgas. La
bai gera ir natūralu.

Mūsų, kaipo moksleivių laikraščio, redakcija turi progos su
sidurti su panašiais pirmųjų bandymų raštais. Vartant tokius 
gražius lakštelius, iš kurių dvelkia jaunatvės dvasia, tenka kartu 
pergyventi visos jų mintys, norai, platūs užsimojimai, aukšti ide
alai ir visa kita, kas tik tuose rašteliuose yra. Net labai idomu 
yra stebėti jaunos, augančios ir bręstančios sielos meniškąjį reiš
kimąsi.

Bet nežiūrint to, kad redakcija turi geriausių norų visus 
naujai pasireiškiančius dalykėlius paskelbti pasauliui per savo 
laikraštį, nevi suomei gali tai įvykdyti. Taip pat ir autoriai su gra
žiausia viltimi išsiuntę savo kūrybos gabalėlius, kartais turi su
silaukti nevisai malonaus atsakymo.

Noriu paliesti tik pačius bendriausius dalykus, kurie yra mū
sų jauniesiems bendradarbiams ateityje vengtini ir kurie daugiau
siai moksleivių prisiunčiamuosiuose veikalėliuose yra pasireiškę.

Pirmutinis dalykas ir svarbiausias tai tvarkingumas. Nors 
nuomonė, kad visi turį Šiokias tokias pretenzijas į meną, privalo 
būti visiškai laisvi nuo visokių iš aukšto nustatytų formų nuo 
disciplinos ir tt., bet vis tik nereikėtų pasiduoti vienam tokiam 
kraštutinumui ir iškrypti iš bendrų vėžių. Prisiunčiama raštų, kur 
ne vien kableliai ir kiti ženklai, bet nė taškai nepastatyti. Redak
cija taiso, bet ji turi teisės rinktis iš visų raštų tuos, kurie yra 
vertesni. Man rodos, apie Šį dalyką daugiau kalbėti netenka, nes 
kiekviena gali pati įsitikrinti, kiek jos raštas yra tvarkingas, pati 
prieš išsiųsdama perskaitydama.

, Antras dalykas, tai visai nereikalingas jaunų, vos teprade- 
dančių rašyti, autorių perdaug pesimistiškas nusistatymas į visą 
gyvenimą. Jei jaunatvės dvasioje toki tamsūs nusivylimo šešėlili 
viešpatauja, tai arba nieko dar apie autoriaus ateitį negalinta 
spręsti, vadinas, dar jis nėra perkopęs savo subrendimo laipsnį
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ir nėra nė ragavęs tikrojo meno pažinimo, arba, jei spręsti, tai 
turi manyti kad iš tokio pesimistiškai pradedančiojo, tegali išsi
vystyti vien tik siauras, vienpusiškas rašytojas,
— jau gana man kentėti Jau dingo brangiausi

au vargo užteko Janystės laikai
au gana beliūdėti Kartu ir saldžiausi

Taip Širdužė man sako. Svajonių sapnai,..
Rašo aukštesniosios mokyklos moksleivio (nors čia gal, 

geriau tiktų taikinti vien mergaitėms bet kadangi gauname raštų 
ir iš bernaičių, tai taikau bendrus išsireiškimus), tai visi turime 
tesės manyti kad yra jaunas asmuo, o čia lyg iš dangaus „din
go jaunystės laikai". Jaunuoliai, argi tai tinka? Ne vien kad jūs 
savo pesimizmu sergate, bet norite dar ir kitus panašia poezija 
pavaišinti.

Tik tas yra didis savo mintimis, kur savo dvasios kovo, 
iškyla į viršų po kojomis pamina tamsų pesimizmą, kurs kovą 
laimi tas tik savo dvasios kūryba žmoniją gaivina.

Tolimesnis dalykas, tai kad daugumai musų taip proziškių 
taip poetiŠKų raštelių visiškai trūksta turinio. Aš nežinau, ką 
už tokius veikalėlius pasakytų jūsų mokyklos literatūros moky
tojai? Pabandykit patys gauti atsaką. Taip pat kažin kodėl be
veik visi stengiasi, kaip galėdami, rašyti poeziją. Gal rodosi 
jums, prozos vaizdelis tai jau ne kūryba, arba tik pusę vertės 
teturi? Visai ne. Tik proza greičiau išvengia šios turinio trū
kumo klaidos. Ir jums visiems, kurie tik rengiatės poetizuotus 
proziškus veikalėlius siųsti į redakciją, patarčiau pirmiau patiems 
pamėginti turinį vien proza atpasakoti,—jei nesiseks, vadinas, tu
rinio nėra.

Taip pat patarčiau rašyti prozą dar ir dėl to kad daugu
mos poezija labai , nevykusi. Skaitydamas jauti, kad stengtasi, 
dailinti, kalta, lipinta, rimo tyčia ieškota, ir vis tik ne—ir gana! 
Jau jeigu nėra įgimtos dovanos, pats iš savęs poeto nepadarysi.

P v:. „Jau užteko tau tų kančių, kurių teko patirti šioj var
go žemelėje“.

Arba: „Aš šypsojaus ir juokiausi, 
Žvelgiau į tave linksmai, 
Tu nors kentei ir liūdėjai, 
Bet žvelgei visai ramiai“.

Dar vienas dalykėlis: vengkite, kiek galite, agitacijos būdo 
poezijoje. Gražiausias mintis ir puikiausią ritmą agitacija visi
škai sugadina. Dar prozoje tai dar šiaip taip pakenčiama; yra 
rašytojų moralistų, kurie meniškai, gražiais vaizdais prozoje pri
veda prie morališkos išvados. Bet jau poezijoje tik bereikia vie
no agitatoriško žodžio ir visa pagadina, —- tampa nebe poezija 
nebe kūryba. Poezija turi veiktų į skaitytoją ne žodžiais, bet vai
zdais, o poeto uždavinys iš atskirų minčių, iš jo vidujinių troš
kimų sukurti vaizdus, o ne vien savo mintis, troškimus į rimą 
įdėti.

J
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Vienas posmelis iš daugelio (taip pat be jokių ženklų): 
„Neliūdėk brangi sesute 
Nors vargai tave ir spaus

Tai tik bendros pastabos* Smulkiau nagrinėti nemačiau 
reikalo. Jei bus pageidaujama, redakcija galės ir toliau savo nuo
monę dėl prisiunčiamų raštų pareikšti

Pagaliau noriu priminti grynai redakcijos dalyką. Kuriam 
tikslui reikia grąžinti smulkus į laikraštį nededami raštai? Pa
švęskite keletą minučių ir, prieš siųsdami į redakciją, padary
kite sau nuorašą. Mūsų redakcija nėra vieno asmens rankose, 
o yra pasiskirsčius įvairiais skyriais tarp atskirų asmenų, kurie 
savo pareigas atlieka ne viename redakcijos biure, bet kiekvienas 
savo bute, tad išsimėto ir tie atsiunčiamieji pašto ženklai, ir 
daug apsunkina darbą jei su kai kuriais bendradarbiais reikia 
elgtis kaip su tam tikromis išimtimis ir rašyti laiškus. Malonu 
būtų, kad tų išimčių daugiau daryti nebereikėtų.

P. Orintaitė.

Iš mergaičių moksleivių gyvenimo.
Kaunas. Kalinių lankytojos. Viename Merg. Mok. Semi

narijos ateitininkių susirinkime buvo iškelta mintis lankyti kalė
jimus. Jai pritarta, gana karštai kalbėtasi, bet galutinai imtis 
darbo rodėsi baisu. įsivaizdavome visai skirtingo pasaulio 
žmones.

Vieno idėjos draugo dėka, sekmadienį (už poros dienų) 
galėjom eiti aplankyti kalinius, nes jau su kalėjimo vyresnybe 
susitarta, nutarėm eiti dvi mergaitės.

Nekantriai ir baugiai laukėme sekmadienio. Sekmadienyj 
mes trise žingsniavome panemune kalėjimo link. Buvome kupi
ni gerų norų, bet vis tik buvo baugu. Prieinam kalėjimo vartus. 
Atidaro sargas ir mumis įėjus užrakina. Nueinam į raštinę — 
sienos nukabinėtos žemėlapiais. Neužilgo perėjome per vieną 
kitą kiemą, per kelias geležinias duris, įėjome į patį kalėjimo 
rūmą. Mes pajutome tikrą kalėjimo atmosferą: ilgi geležinėmis 
durimis pertverti karidoriai, užštanguoti maži langai darė niūrą 
prietemą. Priešaky prie durų pamatėme stovint sargybinį, kuris 
sakė — toj salėj moters. Momentui, užsimerkiau, norėdama įsi
vaizdinti mūsų auditoriją. Mat, manėme, kad nusikaltimai, įstū- 
m u šieji kalinius į šį rūmą bus galima matyti jųjų veiduose. At
sidaro salė, įeinam — sėdi apie penkiasdešims moterų. įvairaus 
amžiaus, įvairios padėties, įvairiai atrodančių. Pirmą momentą 
mes ir jos stovėjome tylėdamos, rodos, norėjome akimis perina-
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tyli viena kitą. Mums pratarus pirmus žodžius daugumai jųjų 
pabiro ašaros.

Besikalbant su jomis oficialiai, paskaitos formoj nieko ypa
tingo jose nebuvo galima pastebėti. Gan atydžiai klausėsi. Po 
paskaitos pradėjus kalbėti privačiai, pasirodė, kad pas daugelį 
jųjų po pripelėjusio kalėjimo slėgimo ir tų prasikaltimų jas įs
tūmusių į šią buvę nę, plasta laisvės ir laimės išsiilgusi širdis 
Tai nelaimingų žmonių būrys.

Vieši jų prasikaltimai reikalauja tam tikros bausmės, bet 
dauguma jų jos prisiimti nenori. Ir įsivaizduokime dabar žmogų 
uždarytą į narvelį ir nejaučianti savęs kaltu! Kęsti vistiek reikia, 
bet jei žmogus neturi savy, atgailos dvasios, tai ta nelaisvės 
kančia — bausmė tekelta apmaudą, pagiežą ant visuomenės, ir 
tą žemiškoji skaistyklą kalinių moralės atitaisymui nieko gero 
neteikia. O visti k kalėjimo atmosf era yra slėgianti. Nemačiu
siam, pats žodis „kalėjimas“ pračiuožia pro ausį nesukeldamas 
vaizduotėj paties šio žodžio sąvokos vaizdo. Jį tegalimą įsi
vaizduoti pamačius! Tai tikra žemės skaistykla!

Kaip buvo minėta iš tų kalinių ūpo jausti, kad jie kenčia, 
bet ta kančia daugumai eina sielos pražūčiai. Tat reiktų jiems 
teikti dvasinės paramos, kad jųjų tą „atgaila“ ne liktų be 
naudos ir kad išėję iš kalėjimo pagiežos ir apmaudo pilni ne
nuodytų visuomenės.

Pirmą kartą yra labai nedrąsu, nes kalinių psichologija vis 
tik skirtinga ir reikia sugebėt juos paveikt. Į visus lygiai gerai 
paveikti nėra galima, nes didžiuma jųjų tur nebejautrią sąžinę. 
Bet tik pirmą kartą einant taip rodosi, o paskui pamačius jų 
dvasios skundų norisi jiems kuo nors padėti, o su noru atsiran
da ir pajėgų. Buvusios.

Naujos kuopelės.
Veisijuose, Leipalingy, ; Rygoj, Jonavoj mergaitės pradėjo 

veikti atskirose kuopelėse.
Naujos Sekcijos.

Kaunas. Merg. Sem. Kuopoj veikia gaUčsūngų darbą sek
cija. Lanko sunkiųjų darbų kalėjimą ir Raud. Kryžiaus ligoninę.

Saulės Rūmą kuopoj įsikūrė gailestingą darbą sekcija. Dar
buojasi „Žaislo“ vaikų prieglaudoj.

(Jau veikia pritaikomojo meno sekcija).
Panevėžy įsikūrė pritaikomojo meno sekcija.
Kėdainiuose — rankdarbią ir gailestingą darbą sekcijos. 
Ukmergėj — rankdarbią sekcija. Vedėja Intaitė.
Šiauliuose — gailestingą darbą sekcija.

Mūsų veikimas.
Kaunas —Iš studenčiągyvenimo.— Pritaikomojo meno ratelis 

turi apie 10 narių. Ypatingai jis daug pasidarbavo šių metų Tra
diciniam At-kų Draugovės koncertui — išpuošė sąles. Darbo 
padėjo nemaža, bet ir pasigėrėti buvo kuo. Viename kambary, 
tarsi, gyvos rožės žydėjo, tai papuoštos įvairiaspalvės elektros

* '
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lemputės švietė, kitame — šaltą žiemą jautei- —• aplinkui balta 
ir viršuje baltos snaiguolės šokinėja, dar kitame galėjai pasigro
žėti lengvasparniais kur nors pritūpusiais ar tebeskriandaričiais 
drugeliais. Iš tikro, nors kantrybės ir darbo daug įdėta^ bet verta. 
Pirmas šis bandymas sveikintinas ir linkėtina daugiau kas nors 
dar gražiau ruošti.

Visoj grupėj dabar apie 60 narių. Valdyba palikta ta pati 
i r a ntram~pusmečiui. Ligi šiol įvyko šeši grupės susirinkimai. 
Padaryta paskaitų. Vieną skaitė d-rė M. Ambraziejų tė „Moterų 
judėjimas XVIII šimtm“. antrą — p. A. Mazilytė „Kilimas mo
terų švietimo“. Šios srities paskaitos bus tęsiamos toliau. Susi
rinkimai gan įdomūs, tik kai kada gyvumo pritrūksta.

■■■' A K.
, w i

Kaunas. 1926 m. Merg. Mok. Seminarijos at-kės sudarė 
atskirą kuopą ir tuo būdų kuopelių veikimas žymiai pagerėjo. 
Narių yra apie 80. Veikiame 3-iose kuopelėse (I kurso mok.), 
pirm. G. Budreckaitė; II— (II kur. m.),— pirm. M. Čivytė; III— 
(III kurs, mok.),—B r. Karžauskaitė. Kuopos pirmininkė O. Kuodytė.

Kiekviena kuopelė kas antra savaitė daro susirinkimus, ku
riuose skaito referatus, rašinėlius ir eiles, pasakoja knygų turi
nius ir t. t.

Nariai dalyvauja eucharistininkų, abstinentu, gailestingų 
darbų sekcijose.

15 vas. š. m. Kuopos valdyba sušaukė visuotiną sus-mą. 
Jame Br. Raugaitė skaitė paskaitą „Džentelminiškumas“ paskai
tytą pora rašinėlių. Meno dalykėliai paįvairino sus-mą ir davė 
malonaus sus-mo įspūdžio. *

7 kovo sušauktame visuotiname sus-me p. Galdikienė skaitė 
paskaitą, „Moterys ir visuomenė“. Svarstyta bendri kuopos rei
kalai ir nutarta įsisteigti sporto sekcija.

Linkuva. Merg. Reik. Ved. Stankūnaitė. Susirinkimuose 
skaitytos šios paskaitos: „Kaip svarbu išlavintą būdą turėti“, 
„Apie susivaldymą kalboje“, Kodėl moteris yra laikoma žemesnė. 

Narių kuopelėje 20.

Kėdainiai. Veikia 2 kuopelės Vyr. ir Jaunesniųjų. Vyr.— 
15 narių, jaun. — 24.

Po Velykų rengiam savybės vakarėlį, gautąjį pelną skiriam 
„Nauj. Vaid.“

Atgaivinom Mot. Dr. Kėdainių skyrių
- . I - . . '

Skuodas. Narių 24. Sus-us darom kas dvi sąvaiti. Sus-uose 
dalyvauja mūsų mokytojas, laiko paskaitų; skaitom referatus, 
eiles; darom pasikalbėjimus ir t. t.

Veikia Sporto sekcija. Manom įkurti rankdarbių. Susiraši
nėjame su kitomis kuopelėmis. Už Nauj. Vaidilutę“ greit atsily
ginsime“. K-
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Rokiškis. Veikia 2 (vyr. ir jaun.) kuopelės. Vyr. — 21 
narys; jaun. — 17 narių. Merg. Reik. Ved, Lašaitė. Abi kuope
lės turi nusistačiušios veikimo programą. VII kuopelė (jaun.), 
per visus šiuos metus padaryti nemažiau, kaip 6 sus-mus, juose 
skaityti Šiuos referatus ar paskaitas: „Skautybė“, „Elgimasis“, 
Draugiškumas“, „Tvarkingumas“, „Punktualumas“, „Dorumas“.

VIII. kuop. (vyr.) per visus mokslo metus privalome su 
šaukti nemažiau kaip 7 susirinkimus. Kiekvienam sus-mui suren
giama paskaita ar referatas. Temos numatytos Šios: 1. žmogaus 
dvasios gyvenimas. 2. Pareiga. 3. Meilė. 4. Artimo meilė. 5. Tikrojo 
grožio šaltinis. 6. Rūta. 7. Punktualumas. 8. Svetimo turto 
gerbimas.

Pastaba: Nariai gali savo referatams pasirinkti ir .kitų temų.
Orėta paskaitų bei referatų skaitomi narių rašiniai, eilės ir 

Šiaip ištraukos iš žymesnių veikalų apie lavinimąsi. Nusistatyta 
At-kių mergaičių 4-rių metų kuopelės įsikūrimo sukaktuvėms 
paminėti surengti vakarėlis. Susirinkimuose kilsiančius geresnius 
sumanymus valdyba stengiasi įvykdyti. L.

Ukmergė. Jau treti metai kaip iš Ukmergės padangės 
„Naujojoj Vaidilutėj“ nieko nepasirodo. (O šiais mokslo metais jau 
trečiu kart. Red). Nors nerašė, bet vis dėl to po truputį dirbo.

Yra mergaičių gimnaziščių ateitininkų kuopelė, kuri ypač 
pernai ir šiemet rudenį veikė gana gražiai. Malonu buvo išgirsti 
revizijos pagirimą.

Dabar mergaičių at-kų kuopelėj yra kaip visur, taip ir mū
sų susirinkimuose skaitomi referatai, rašiniai, sakomos eilės, na
grinėjami klausimai daugiausia mergaites liečią. Sumanėm toli
mesniam veikimui sustatyti planą,_ išnagrinėti daugybę mergai
tėms reikalingų žinoti klausimų, būtent: „Patriotizmas ir moteris“, 
Moteris ir auklėjimas“, „Moteris, mokslas ir poezija“, „Moters 
uždaviniai“, „Moteris ir grožis“, „Mergaitė gimnazijoje“, „Mer
gaitė moksleivė ir lietuvių liaudis“, „Moteris ir kultūra“, „Sąžinė“, 
„Moters psichologija“, „Moters dalyvavimas politikoj, visuomenėj“, 
„Moters kūno kultūra“, „Šeimyna ir moteris“, „Moteris ir dora“, 
„Mergaitės vertybė“, „Moters istorija“, „Moteris ir krikščionybė“, 
isinaria priklauso rankdarbių sekcija. Susirinkimai jaukus, 
tarp narių malonus, meilus, draugiškas, šeimyniškas sugyvenimas. 
Veikiame vienos, padėjėjų neturime pačios skiname kelius j 
gyvenimą.

Beveik visi nariai priklauso® skaučių organizacijai. Nesenai 
įsikūrė mergaičių skaučių „Živilės“ draugovė. Draugininke I. 
Pikaitė. Kol kas veikia silpnokai. Mat, dar neįgudusios. Yra viltis, 
jog toliau sustiprės ir’veiks gražiai.

Nedaug yra mergaičių gimnazijoj e,bet dar mažesnis būrelis 
yra skaučių, ateitininkių.

Bet nenusiminkime! Nors mažas musų būrelis, bet pasiry
žimas didelis.
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„Naujoji Vaidilutė“ mums rodo kelią, kuriuo mes turime 
eiti, ji yra mūsų vieninėtlis patarėjas. Tat, brangios sesutės, žen- 
gkirne pirmyn! Živilė.

—Ukmergė, 2 - III - 26 met.

Gautos knygos ir laikraščiai.
Pro f. Si. Šalkauskis. Kultūros Filosofijos Metmens. 

Sutrauktasis paskaitų kursas, leidžiamas rankraščio teisėmis. 
Atspausdinta iš filosofijos laikraščio „Logos“. Kaunas, 1926 m. 
Čia nors sutrauktos paskaitos, bet pats dalykas yra tiek naudin
gas ir kiekvienam inteligentui svarbus bei įdomus, tad didžiai svei
kindami naująjį veikalą, raginame visais jį pasiskaityti ir įsigilinti j 
pasakytųjų minčių turinį.

Žvaigždė. Mėnesinis š. š. Jėzaus Širdies laikraštis Nr.1,2 
Redaktorius leidėjas T. Benediktas Andruška S. J.

Ateitis. Mėnesinis moksleivių žurnalas Nr. 1, 2, 3. Redak
torius J. Grinius. v

Jaunimo Vadas. Žurnalas skiriamas jaunimo vadų orga
nizacinei praktikai, metodikai ir auklybai. Redaktorius. K. Berulis.

Katalikų Gyvenimo Biuletenis eina kas dvi savaiti. Lei
džia katalikų veikimo Centras.

Židinys. Literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. Redaktorius-Leidėjas D-ras V. My
kolaitis.

Šv. Pranciškaus Varpelis. Mėnesinis laikraštis Sv. Pran
ciškaus Pasauliniams Tretininkam s. Redaktoriau s Tėv.Pr.Bizauskas.

Pavasaris Iliustruotas lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ 
sąjungos organas. Redaktorius—J. Keliuotis. Leidėjas—„Pavasario“ 
Centro Valdyba. . .

Sesutė. Šakių mergaičių at-kių šapirografuotas mėnesinis 
laikraštis.
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Palaikykime savo organą „Naująją 
 Vaidilutę.4-

Bendrų idėjų sesutės! Noriu keliais žodžiais priminti apie 
„N. V.“ skaitymą ir bendradarbiavimą. Mūsų ateitininkių tarpe 
didelė dalis yra tokių draugių, kurios ne tik neperka, bet ir ne
skaito. Tai pamanykite pačios, brangios draugės, delko taip 
darote? Ir pamanykite, delko rašotės į tą at-kų organizaciją, 
jeigu jums nebrangus kilnieji idealai, jeigu nenorite pripažint 
brangiu tai, kas brangu? Delkogi nešiot be reikalo tos at-kės 
vardą, jeigu negyveriat jos idealais? Turite žinot, kad įstojo! j 
at-kių tarpą ne dėl formos, bet dėl turinio. Užtat, brangiosios 
išeinant iš to principo, reikėtų didesnio dėmesio kreipi į mūsų 
leidžiamąjį laikraštėlį „N. Vaidulitę.“ Turime mes jį visos skai
tyt, platint ne tik savųjų tarpe, bet ir visur, ir jai Šiek tiek, 
bendradarbiaut. Iš mūsų at-kių tarpo maža kas terašo į „N. V.“ 
Kodėl taip yra? Aš manyčiau, kad to priežastim yra tai di
džiausias mūsų tarpe pasyvumas. Viena sako: „Ką aš čia ra
šysiu, _gal ir parašyčiau ką, bet vis tiek nepatalpins,“ tokių kalbų 
bent man teko išgirst iš draugių tarpo. Taip mano viena, kita, 
trecią, o tuo tarpu mūsų laikraštėlis turi nukęst. Kode! gi bi
jote draugės pasirodyt su savo darbais? Reikia bandyt_ jėgas, 
reikia lavintis. Taigi draugės j darbą! Ar gi mums nebūtų ma
lonu, kad lankytų mus kiekvieną mėnesį „N. V.“ Mes turime 
jį mylėt ir šelpi kuo ir kaip tik galime. Baigiu skatindama j 
darbą:

Jau laikas, jau laikas, 
Iš miego pabusti 
Jau laikąs pradėti 
J darbą sukrusti
Su auštančiu pavasario rytu!..

Manyčiau kiekvienai turėtų būt svarbu, tai du paliestieji 
apie BN. V.“ palaikymą klausimai. Nurimus Sesutė.

’ " ’ J. . ■ ‘ ‘

Redaktorius-leidėjas St. Paliulytė-Ladygienė.
. - ’ —*■ • T '
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Darnevėlu užsisakyti <7^

«Jaunimo Vadas»
• ■ • ’

žurnalas skiriamas jaunimo vadų organizacinei p 
tikai, metodikai ir auklybai.

Eina šešis karius metuose, iliustruotas su virš

«Jaunimo Vade»»
bendradarbiauja: kun. prof. J. Cesaitis. prof. En
prof. K. PakstaSy^ Ruginis, prof. St. Šalkau.

jHua St. Ladygienė ir d. k.

«Jaunimo Vado»
ra ta: Lietuvoje 5 lif. metams , 

Amerikoje 1 doL „
irio“ Sąjungos Centro Valdyba.

Redaktor i u s st 
Redakcijoj

KAUNAS, j

>Va

'A'
AV/

t

' Vokietijos^mergaičių laikraščiai.
Per „NAUJOSIOS VAIDILUĖS“ redakcijagalimajužsfe

Sonnenland0, „Kranz“, „Jugendziele.“
!T

Jt r
>Y

Aukos/
Š iaulietės 60 litų, Panevėžietės 7C

4

litų
. • z /

< • -J
' .-1 S ’

4O. >
į

t
i

f
=4

„Naujosios Vaidilutės“ ka i n a moksleivėms (iams) 1 lt, 
25 et, nemoksleivėrrs (iams) 2 litu. Prenumerata 1 metams 
moksleivėms (iams) 6 litai, neriioksleivėms (iams) 10 litų. Dar 
galima užsisakyti!

Visais „Naujosios Vaidilutės“ reikalais prašom kreiptis 
š iuo adresu: S t. Ladygienė, Laisvės Alėja Nr. 43, būt. 2 
tel. Nr. 2005.
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